Margretelundsskolan

fredag 16 november 2018

VECKA 47
Klass 6B

Information

Vecka 47
V.47 Läxor/prov
Måndag: Ingen idrott på måndag pga.
simning på onsdag
Onsdag: Simning, ta med badkläder,
gärna en frukt vi träffas vid cafeterian i
simhallen senast kl 08:00 om man vill
åka buss med mig samlas vi kl 07.30
utanför klassrummet. Jag vill att man
meddelar mig om man åker direkt till
simhallen senast dagen innan kl 12:00.
Mattetest kapitel 2, skickat hem
träningsuppgifter.
Torsdag: Ingen idrott, pga
brandsäkerhet.

V.48 Läxor/prov
Fredag: Julläxan Ann-Kristin

Övrig info
Måndag vecka 45 skolvalet börjar. http://
www.osteraker.se/forskolaskola/
grundskola/
skolval2019.4.4aa82e70150db5a22e91d78.ht
ml
v.47 muntliga NP i matematik
Torsdag: brandförsvaret kommer
Fredag: Bio på Facklan, Ann-Kristin åker
med klassen.
v.48 muntliga NP i engelska

I veckan har vi nu gjort
klart de muntliga
svenska nationella
proven.
Eleverna har fått
arbetat efter ett
arbetsschema i so, no,
ma och svenska. De
kommer även nästa
vecka få göra det pga de
muntliga nationella i
matematik. Mattetest
har vi på torsdag.
Simningen gick jättebra i
torsdags och vi simmar sista gången vecka 47 på onsdag. Några har
hört av sig och meddelat att man kommer att åka direkt till
simhallen. Glöm inte att meddela mig senast dagen innan senast kl
12:00.
Eleverna har röstat i klassen. Beslutet som togs var att varje elev
köper en julklapp för 50 kr som man själv skulle bli glad över att få
och som passar alla. Man slår in paketet hemma och lägger det i vår
gemensamma julklappssäck. Vi lottar ut en om dagen fram till jul.
Julklapparna ska senast vara i skolan den 27/11.
Glöm inte att meddela om ni vill hjälpa till att sälja armband, elev
som förälder. Ett nytt datum har kommit, den 7/12 Berganatta inne i
centrum. 7/12 Berganatta, 8/12 Äldreboende 15-16/12 Åkersberga
växthusförsäljning. Vi har nu kommit upp i 745.450 kr, fantastiskt!
Lämna gärna in de påskrivna proven, saknar några.
Trevlig helg! Ulrika
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