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Värmande ljus…
Knappt ett öga som var torrt under fredagens advents och ljussamling, ett fint
framträdande av våra elever.Tack för beröm och fina ord!
Som vanligt går våra dagar fort förbi, det stämmer det som sägs att det går
fort när man har roligt. December månad och knappt tre veckor kvar av
terminen! I fredags började vi lyssna på Sveriges Radio adventskalender
Marvinter som handlar om mystiska väsen, spännande och lite läskigt men vi ser
alla fram emot den stunden på dagen då vi bara kan koppla av och lyssna. Vi
kommer att arbeta vidare och skriva berättelser inspirerade av just väsen.
Vi fortsätter vårt arbete med rymden i NO och är just nu inne i en intensiv
”samla fakta fas” för att sedan gå vidare till att skriva egna faktatexter och
redovisa. I matematik har vi nu tagit oss an multiplikationstabellerna och först
ut är tvåans tabell. Vi räknar, övar, prövar och lär oss av varandra. Vi hittar olika
sätt att lära oss på med allt från multiplikationsmemory, vika loppor, se på filmer
till att förhöra varandra.
Vi avslutade veckan med att lära oss mer om Norden då klass 5B kom till oss och
redovisade sina fina grupparbeten.
På torsdag är det dags för klassen att simma igen. Denna gång ska vi vara i
simhallen kl. 8:45 och eleverna behöver därför vara i skolan lite tidigare denna
dag då vi planerar att ta bussen från skolan som går kl. 8:04. Vi samlas utanför
klassrummet kl. 7:50. Har man svårt att hinna av någon anledning hör av er till
mig så löser vi det. Har någon av er möjlighet att följa med vore det toppen.
Tisdagen den 5/12 stänger fritids redan kl. 17:00 pga gemensamt personalmöte.
Önskar er en trevlig helg!
Katherine och Joakim
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