Margretelundsskolan

fredag 14 december 2018

VECKA 51
Klass 6B

Information
V.51 Läxor/prov/info

Vecka 51
Torsdag: Ma-läxa nr 9 Proportionalitet
Läsa in sig på den text man ska läsa för de
yngre barnen på julavslutningen. Texten
delas ut på måndag.
Fredag:
Välkomna till Margretelundsskolans
julavslutning 2018
Fredagen den 21 december 2018 hälsar vi
alla föräldrar välkomna till
Margretelundsskolans julavslutning!
För eleverna är detta en vanlig skoldag
vilket betyder att det är obligatorisk närvaro
mellan klockan 7.45-13.00.
Föräldrar är välkomna mellan klockan
7.45-8.30
7.45-8.00: Tomteparaden utomhus
8.00-8.30: Gemensam sångstund utomhus
vid scenen
8.30-9.30: "Juliga" aktiviteter på skolan
9.30-10.00: Rast med trivselledare
10.00-11.00: "Juliga" aktiviteter på skolan
11.00-12.00: Lunch utomhus för alla elever
12.00-13.00: Återsamling i klassrummet
13.00.... Fritids för inskrivna elever
Varmt välkomna!
Övrig info

Fredag: Ta med en
tomtelykta och en
tomteluva till
avslutningen.

Här kommer
terminens sista
veckobrev.
Det har varit en
händelserik vecka
både för era barn och
för mig. Jag har inte
varit på arbetet måndag-onsdag (förutom tisdag kväll). Min
hund försvann i skogen vid Lövsättra på söndagen. Det har
varit ett sökande från morgon till natt. Eleverna kan berätta,
men en fruktansvärd ångestfylld händelse slutade lyckligt och
Maja är sen i onsdags hemma igen. I veckan har det varit
ihopsättande och dekoration av sina pepparkakshus,
Medeltidsmuseum besök, Luciatåg och en fantastisk
Nobelmiddag. Man fick tårar i ögonen när man fick se era
barn. Så fina alla var!
På torsdag kommer det inte vara någon engelska, eleverna är
med mig och vi ska ha en utställning av år 6 pepparkakshus
och fixa till fredagen.
Måndagen den 14/1 kommer vi att ha ett mattetest på kapitel
3. Jag skickar hem träningsuppgifter på måndag om någon vill
ha. Med risk för att låta tjatig ber jag er att hjälpa era barn att
komma ihåg att rätta sina fel i matteläxboken. Om något
känns svårt så ta kontakt med mig. På nästa sida ser ni hur
följande vecka ser ut.
Trevlig tredje advent, Ulrika!
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Nästa vecka ser ut enligt följande:
Svenska: arbetar med samtal och redovisningar.
Ma: Färdigställ Kap 3
Hemkunskap: Lektion i ditt hemklassrum! Reklam och konsumentinformation.Glöm inte iPad+ att
ha bestämt vad du vill göra reklam om.
Språkval: TY: sista lektionen tisdag 18/12, ingen SPA
NO: Örat/ljud
Bild: landskapsmålningarna utvärderas
Slöjd: Textil: Färdigställning, dokumentation, sy en små kompis,
Idrott: Rörelse till musik & förebygga skador

Vernissage av pepparkakshusen på torsdag.
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