Hänt i veckan åk 3
Vi har haft en underbar terminstart tillsammans med våra fina barn! Det
är kul med sprudlande elever som är sugna på ny kunskap.

Terminen startade festligt med sång, tal och glass. Det uppskattades!
Det är mycket nu i trean. Vi försöker ta en sak i sänder för att befästa det.
Vi har berättat om vårt sommarlov och skrivit ner det i vår Tankebok. Tänk så
mycket man hinner på en sommar! Barnen har visat sina fina sommarstenar och
vi har påbörjat vår Stenbok. Den ska fyllas med många tankar. Nu i årskurs tre
kommer vi att jobba extra mycket med historia och då kommer Stenboken väl till
pass eftersom stenen är det äldsta som vi har på vår jord.
I matten repeterar vi inför nästa veckas start med treans kurs. Vi har förberett
läxorna, både i matte och svenska, som delas ut nästa vecka i mappen (v.35).
Simningen med Lindarna blev så bra, så nu väntar Ekarna på sin tur. Vi har
verkligen tur som får ha idrott och simning i halvklass. Barnen har skött sig
alldeles utmärkt!
I år går vi varje vecka till biblioteket och vi startade med det första besöket i
onsdags. Så nu har de en bok i sin låda och böcker med sig hem.
Torsdagen innehöll en annan spännande nyhet, Slöjd! Så roligt! Låt barnen
berätta! En rolig kommentar från Edvin …” vi klarade oss med fingrarna i behåll”.
Veckan avslutades med musik, massage och målning.

V. 35
Måndag 29/8
Klassråd
Planering
Engelska
Matte
Rytmik
De nya kamratstödjarna träffas 9.00

Tisdag 30/8
Matte/Problemlösning
Uteliv

Onsdag 31/8
Idrott, OBS! 8.00
Svenska
Bibliotek
Djurspanarna

Torsdag 1/9
Simning Ekar - Idrott Lindar obs! samling 8.00!
Uteliv/Matte
Stenboken
Slöjd

Fredag 2/9
Tema
Uteliv/matte
Musik
Läsglädje
Utvärdering
Utdelning av mapparna
Massage

FRITIDS: Se till att det finns extrakläder i deras korgar samt inneskor.
Kom ihåg att skriva in schematiderna på Dexter.

Sensommarhälsningar
Ingmari, Gittan, Martin, Johan, Pontus

