Veckobrev 3a vecka 6 2017
I tisdags lärde vi oss mer om Bronsåldern. På eftermiddagen gick vi till skogen
och plockade naturmaterial som vi ska använda för att bygga modeller av
forntidsbyar. Vi har arbetat med tj- ljudet. På retoriken har vi redovisat om
egna lekar som vi hittat på. På måndag får Centrumskolan besök av Sveriges
statsminister ”Stefan Löfven”. Vi har skrivit frågor till honom. Elevrådet ska äta
lunch med honom. Nästa kapitel i ”Magiska dörren” heter ”En annan tid”.
På torsdag åker 3a och simmar.
På tisdag åker vi på utflykt till Strandbjörksparken. Vi kommer också att besöka
Smålands museum och titta på deras utställning om forntiden.
Tänk på att ha varma kläder på dig. Vi är ute nästan hela dagen.
Vi får lunch med oss från skolan. De som vill får ta med egen mat och/eller lite
fika.

Läxa:
1.Läsläxa (Läs minst 30 minuter fram till onsdag i din biblioteksbok
och svara sedan på frågorna och tag med till skolan senast onsdag).
2.Bingel kap. 15. Träna på dessa glosor hemma. Du ska kunna
översätta från engelska till svenska och från svenska till engelska. De
som vill kan också träna på att skriva orden och fraserna på engelska.
last – sista
happens – händer
everyone – alla
time – tid
hanging out – vara med
3.
4.
5.
6.

running - springa
makes me – gör mig
hungry - hungrig
remember – komma ihåg

Rättstavning – träna på att skriva orden hemma. (se baksida).
Skriv av välskrivningsversen och lämna till skolan senast onsdag.
Lär dig dina fyra sista siffror i personnumret.
Matte på Bingel

OBS! Alla elever måste lära sig sina fyra sista siffror i personnumret
för att kunna låna på biblioteket. Kan man inte siffrorna så går det
inte att låna.
Vi har haft många sjuka elever. Tänk på att ditt barn måste vara
hemma 48 timmar efter sista symptom för att inte riskera att
smitta någon annan.
Vi har haft fall på skolan av löss. Titta i ditt barns hår.
Boka kvällen onsdagen den 29 mars. Då har vi temakväll på
Centrumskolan 17-19 Mer information kommer senare.

Sjukanmälan talas in på telefonsvarare nr: 0470-796400 skicka
gärna ett sms till Annelie eller Helena också.
mail: helena.hermansson1@skola.vaxjo.se Telefon: 0733-162345
mail: annelie.tivås@skola.vaxjo.se Telefon: 0732-554595

juli
augusti
september
oktober
november
december
boskap
yxa
häst
hund

