Vecka 37 2016
Hej!

Klass 3, Braås skola
Måndag: Idrott A.

Tackar alla som kom till föräldramötet.
Hoppas ni känner er nöjda med den
information ni fick annars är det bara att ni
hör av er.

Tisdag: Simskola .
Onsdag: Träslöjd A.
Torsdag: Musik - Eng, A+B.

Nu är arbetet i full gång med ”Den magiska
dörren” för grupp B medan grupp Al är och
simmar.

Friidrottsdag – kom ombytta, utegympakläder efter väder! Musik B och
engelska A utgår.

På mattelektionerna glöder pennorna! 
Angående matteläxor fortsätter vi som förra
året, dvs läxorna står på insidan av pärmen.
På måndagar delas läxan ut för grupp B. På
fredagar delas läxan ut för grupp A. Den ska
vara inlämnad på torsdagar för alla. En del
elever har fått extraböcker som de ofta
kommer att få sin läxa i.

Fredag: Idrott B – kom ombytta!
Träslöjd B.

Gunillas undervisning i kartkunskap lider
mot sitt slut och snart börjar arbetet om
Braås historia. Då ska vi så småningom
besöka Braås Park och till det behöver alla
elever en cykel och en hjälm. Ni som inte
var på föräldramötet – jag har frågat era
barn om cyklar och hjälmar. Det ser ut som
om att vi får ihop cyklar till alla!
Återkommer i detta ärende.

Ti: Inga läxor.

Inom kort kommer vi att börja med dagens
nyhet. Jag har gått igenom med alla elever
hur man gör när man googlar på föreslagna
websidor. Se info på baksidan av detta
veckobrev, spara också detta till den dag
det är dags för ert barn, info om dag
kommer.
Trevlig helg!
Anna, Gunilla Lena

Glöm inte att läsa på baksidan →→

Läxor
Må: Ma B läxa delas ut, lämnas in
torsdag.

Ons: Obs! Ingen engelskaläxa.
Sv – se sep. stencil

To: Ma-läxan lämnas in.
Fre: Ma A läxa delas ut, lämnas in
torsdag.

Information
På torsdag, 15/9, kl. 9.00-10.45 är det
friidrottsdag. Eleverna ska komma
ombytta till skolan. Skoldagen börjar 8.35.
Kom ihåg att komma ombytta till idrotten,
grupp A må, grupp B fre.
Sjukanmälan: 0470-79 69 81
Kom ihåg att sjukanmäla varje morgon era
barn är sjuka.

Glöm inte att läsa på baksidan →→

Dagens nyhet
Snart kommer vi att börja med dagens nyhet varje morgon i skolan.
Det innebär att alla elever, åtminstone en gång under terminen, ska läsa upp
en nyhet.
Det behöver inte ta mer än en minut att läsa upp men får förstås ta längre tid,
helst inte längre än tre minuter.

Nyheten får inte handla om barnen själva, men
-

nyheten får gärna handla om andra barn
nyheten får gärna handla om djur
nyheten får gärna handla om en ny film eller en ny bok som kommit ut
nyheten får handla om många olika saker

Har ni tillgång till internet så pröva gärna dessa sidor (googla funkar bra):
 Junior i barnkanalen
 Minibladet.se (en digital sida i Sydsvenskan (en tidning)).
 Lilla aktuellt (svtplay)
Detta är förslag på websidor som är anpassade för barn. Vi har tittat på dessa
sidor gemensamt i klassrummet.
Har ni egna idéer om hur era barn kan få uppslag till att berätta en nyhet –
varsågoda att använda de idéerna. 
Det går bra att använda papperstidningar men det är bra och roligt om de kan
få lite hjälp att googla fram en nyhet.

