Veckobrev v
Klassen:

I fredags hade vi
klassråd. Sedan var det
dags för elevråd i
tisdags. Sammanfattningsvis sa barnen:
att alla får vara med
och leka och att de
blivit bättre på att
kunna samarbeta. Det
som klassen behöver
bli ännu bättre på är att
gå i led till och från
parken. Då kan det
lekas kull eller att man
inte går lugn med sin
hålla- kompis. Så det
här jobbar vi vidare
med.

Kom ihåg:
Nya läxan är som
tidigare att:
• läsa kapitel 12
och annan
läsning.
• Skrivuppgift
• Uppdrag i
”skolplus”

Freja informerar v.17 2021
Hej!
Härliga soliga dagar vi har haft. Hoppas det snart bli lika skönt
igen. I bilden har barnen fortsatt att göra serier. Lära sig att
använda blyerts, sudd och tusch. I matematiken har vi räknat,
räknat och räknat. Ett barn sa ”Det känns som att jag går i
femman”. Vi håller på att lära oss dubblorna nu. Vet man att
7+7 =14 då är det lätt att räkna ut 7+8 eller 7+6.
Vi har också börjat nosat på ämnet teknik. Det har vi gjort
genom att lära oss om vad teknik är och hur vi möter
tekniken i vardagen och att den fyller våra mänskliga behov
som: värme, mat, vatten, tak över huvudet, transporter,
kommunikation.
I svenskan har vi arbetet bland annat arbetat med synonymer
lärt oss att skriva en Och vad många tekniska prylar det finns i
ett kök.
Till höstterminen har vi nu bokat simskola för våra barn.
Hoppas nu bara att det går att genomföra.
Fritids vid utflykter beräknar vi alltid vara hemma senast 16
och ibland tidigare:
Måndag: Långholmen
Tisdag: Draken
Onsdag: Högan
Torsdag: Inne eller ute, lite beroende på vädret
Fredag: Mysfredag medtag leksak om man vill
Med reservation för ändringar.

Läxan lämnas in i
morgon fredag den
23/4.

Trevlig fredag och helg önskar Freja
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