Veckobrev 3a vecka 21 och 22 2017
På temat har vi lärt oss mer om hur man skriver faktatexter. Vi har
bland annat arbetat med däggdjur (rådjur) och spindeldjur
(korsspindel).
I samband med vårt gröna tema gör åk 3 ett besök på Växjös 4H
gård. 3A går tisdag 23 maj och 3B går tisdag 30 maj.
Denna dag är det viktigt att eleverna har bra skor att promenera i
och bra kläder för att vara ute hela dagen. De som vill får ta med en
liten fika. Eftersom vi ska gå mycket är det bra att ta med en
plastflaska med vatten att dricka. Vanliga skoltider gäller.
Onsdagen 24 maj åker hela skolan till Notteryd för aktiviteter.
Även denna dag är utomhus och mycket promenader så samma som
ovan gäller.
Torsdag 1 juni åker 3B och simmar.
Vi saknar fortfarande några lappar om föräldrakvällen och några
samtyckesblanketter. Lämna in dem till skolan snarast. Tack!
Vi vill också påminna er om att lämna tillbaks lånade biblioteksböcker
nu innan sommaren.
Vecka 21 är eleverna lediga från skolan torsdag 25/5 och fredag
26/5.
Läxa: OBS! Detta är sista läxan för åk 3.
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.Engelska - träna på kap 23 och träna på glosorna på baksidan.
3. Rättstavning – träna på att skriva orden hemma. (se baksida).
4. Skriv av välskrivningsversen och lämna till skolan senast onsdag.
5. Matte på Bingel

Glosor:
swimming – simma
playing football – spela fotboll
watching TV – titta på tv
playing computer game – spela dataspel
skiing – åka skidor
skating – åka skridskor
reading – läsa
singing – sjunga
drawing – rita
horse-riding – rida
biking – cykla
sailing – segla
fishing – fiska
Veckans ord:
zoologi
bukett
plocka

djur
botanik
soligt
blommor

växt
äng
skiner

Sjukanmälan talas in på telefonsvarare nr: 0470-796400 skicka
gärna ett sms till Helena och Annelie också.

Helena och Annelie
mail: helena.hermansson1@skola.vaxjo.se Telefon: 0733 162345
mail: annelie.tivas@skola.vaxjo.se Telefon: 0732 554595

