VECKOBREV KLASS 3A, VECKA 37.
Nu har pojken hunnit ända till Tylösand i Halland. Han tjänar lite pengar och träffar en
Hattinatt-gubbe. Vi har lärt oss de fyra älvarna som rinner genom Halland; Viskan,
Ätran, Nissan och Lagan.
I onsdags sprang eleverna skoljoggen i Öjeparken. Tillsammans sprang klassen 7 mil,
imponerande! Samma dag efter lunch traskade vi ut i skogen för att studera olika
svampar. Vi hittade svampar i en massa olika former och storlekar men.. det var inte det
lättaste att leta upp vad det var för svampar trots svampböcker. Vi har pratat om att
Svampriket kan delas in i tre grupper. En grupp kallas parasiter och lever av andra
levande växter. Svamp som lever av döda växter och som hjälper naturen att bryta ner löv
kallas för nedbrytare, nedbrytarna ger näring till jorden. Sen har vi de svampar som
lever i symbios med träden, de är kompisar med träden.
På musiken har barnen tränat på att sjunga starkt och svagt och använda rösten på olika
sätt.
I temaarbetet den här veckan har vi tränat på att skriva våra namn med hieroglyfer.
Förra onsdagen introducerade vi barnen i ”Grej of the day”(GOTD). Ledtråden förra
veckan ledde oss till Astrid Lindgren. Barnen har fått en kort fakta-föreläsning och lite
kuriosa om Astrid som de sparat i sin GOTD-bok. Veckans ledtråd var ”Fy farao vad
många stenblock”.
Det här läsåret finns det barn på skolan som är kraftigt allergisk mot
nötter/mandel(även luftburet), så tänk på att aldrig skicka med barnen något med detta
innehåll.
Nästa vecka är jag på kurs måndag och tisdag, Rakel vikarierar för mig.
Torsdag den 6/10 har vi föräldramöte kl.18.00-ca19.00.

/Trevlig helgJ

VECKA 38
LÄXOR

MÅNDAG: Blockflöjt.
TISDAG: Slöjd.
After Plugg.
ONSDAG: Idrott ute, ombyte och handduk.
TORSDAG: Idrott ute, ombyte och handduk.

MÅNDAG: Läsläxa
TISDAG: Läsläxa +engelska och matte-läxa delas ut.
ONSDAG: Läsläxa +GOTD.
FREDAG: Eng+ma-läxan och GOTD lämnas in.

