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Hej!
Ännu en vecka har kommit till sitt slut och nästa vecka är det höstlov från skolan men
det händer det en massa spännande på fritidshemmet.
I tisdags åkte vi iväg till Naturhistoriska riksmuseet och tittade på utställningarna ”Den
mänskliga resan ”, ”Djuret människan” samt ”Natur i Sverige”. Vi hade en rolig dag
tillsammans och dagen var mycket uppskattad av såväl barn som vuxna. Tack till
Alexanders mamma Anna som följde med oss och hjälpte till! Klassens mål för
dagen, att vara en bra resenär, togs på allra högsta allvar och vi fick mycket beröm
bl. a för att barnen erbjöd sina sittplatser till äldre och visade respekt för sina
medresenärer.
Denna vecka har vi arbetat med kroppen och lärt oss mer om skelettet och muskler.
Vi har både läst faktatexter och tittat på filmer och sedan sammanfattat och
sammanställt allt det vi lärt oss. FN-dagen och Barnkonventionen har vart i fokus och
vi har diskuterat och reflekterat kring krig och fred, ett rättvist samhälle samt barns
rättigheter.
Vi avslutade veckan med besök av vår nya klasskamrat och med att storstäda i
klassrum, hallar och på skolgården.
Information
Tisdagen den 7 november bjuder vi in till Soppkväll och Öppet hus med temat
”Hållbar utveckling”. Klassrum, slöjdsalar och fritidshem står öppna för alla att besöka
och skolan, klasserna och eleverna kommer att visa upp vad de arbetat med kring
temat. Det kommer att serveras soppas i matsalen för en billig peng, 10 kr för barn
och 20 kr för vuxna, och man kan även köpa fika i stora skolhuset.
Erika har startat upp sin blogg där ni hittar mer övergripande information gällande
skolans organisation och utveckling. Gå gärna in och läs och glöm inte att
prenumerera www.gertrudsrektor.se
Veckan efter lovet får vi en ny klasskamrat i 2C. Det ser vi alla fram emot.
Efter lovet får vi en ny danslärare, Karin Bonthron, istället för Joanna då hon ska
avsluta sina studier.
Påminner om ”Aktion julklappen” som skolan deltar i även i år. Det är frivilligt att delta
men vill man bidra ska allt lämnas in senast fredag efter höstlovet den 10 november.

2 (2)

Inför vecka 45
Måndag

Idrott- ombytte och handduk
Vår nya klasskamrat börjar hos oss
Ma-boken ska med tillbaka till skolan

Tisdag

SO-läxan lämnas in (intervjun)
Ny läsläxa delas ut
Soppkväll och Öppet hus kl. 15:00- 19:00

Onsdag

Dans med vår nya lärare Karin

Torsdag

Ingen idrott pga. innebandyturnering
Ma-läxa på matteportal.se läggs ut (torsdag till torsdag)

Fredag

Sista dagen att lämna in till ”Aktion julklappen”

Önskar er en trevlig helg!
Med vänliga hälsningar,
Katherine och Joakim

