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Veckobrev
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Hej!

Detta händer:

Den här veckan började vi med att göra ett nationellt prov i svenska.
Eleverna fick först förbereda en muntlig presentation på måndagen
och på tisdagen presenterade de den för några klasskompisar. Flera
elever tyckte det var pirrigt eftersom jag dessutom spelade in
redovisningen för att ha till bedömningen sedan.
Vi har fortsatt att läsa om Frihetstiden samtidigt som vi har börjat att
läsa och svara på frågor som handlar om Europa i geografi.
Vi kommer att skicka hem ett brev till er föräldrar idag för er som vill
ha veckobrevet skickat till er via e-post också. Ni kan antingen fylla i
er e-postadress på brevet och skicka tillbaka det till skolan eller så
skickar ni ett mail till mig så får jag er e-postadress direkt.
I går spelade eleverna handboll mot se andra sexorna i Edsbyn och alla
tyckte det var jätteroligt och som belöning fick de se på film och fika
efteråt.
Nästa vecka fortsätter vi med våra nationella prov, ett till i svenska och
i slutet av veckan kommer vi att börja med provet i matte.

Den här veckan har vi pratat om Cullinandiamanten, Carl
Michael Bellman och Kilimanjaro på Grej of the Day

Ha en trevlig helg önskar Ola och Anna

7/12 Nobelfest
13/12 Luciafirande,
eleverna slutar kl. 12.00

Kontaktuppgifter:
Anna Zetterqvist
070-315 47 44
Ola Larshans
070-357 22 75
Sofie Johansson
073-845 83 37
Patrick Dahlberg-Altberg
076-819 80 78
Sjukanmälan går bra att
göra till Anna via sms eller
till skolans telefonsvarare
0271-572 04.

Vecka 48:
Måndag: Engelska glosor
delas ut. Idrott
Tisdag: Musik
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Djup, djupare…

Hårig gammal bjässe

Maneki Neko
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Onsdag: Slöjd
Torsdag:. Läsläxan redovisas i
halvklass. Idrott
Fredag: Förhör på engelska
glosor. Hemkunskap i halvklass

