Veckobrev för 6-7:an v.37
Hej!
Den här veckan har vi kommit igång med olika ämnen lite
mer. I SO har eleverna påbörjat ett arbetsområde som
handlar om klimatzoner och i svenska har vi pratat om
studieteknik samt börjat arbeta med källor och källkritik.
Skoljoggen går av stapeln fredag den 4/9 och som vi skrev
i förra veckobrevet blir det inte riktigt som vanligt pga den
pågående pandemin. Vi har valt att sprida ut klasserna på

Viktigt i veckan v.37:

olika tider under dagen, så att inte alla springer samtidigt.

Tisdag: Idrott på skolan

För högstadiets del blir skoljoggen efter lunch. Sedan
fortsätter skoldagen som vanligt.

Torsdag: Direkt på morgonen syslöjd
på skolan och träslöjd på
Forssaängskolan.

I detta veckobrev kan vi äntligen bifoga schemat, så håll

HKK till åk 6 på skolan.

tillgodo! I spalten till höger har vi skrivit vilka läxor som har
delats ut.
Fotografierna är tagna under en av de aktiviteter vi hade
första veckan när vi fokuserade på att lära känna
varandra och ha roligt tillsammans!

Läxor åk 6:
Tisdag: Engelska Text och glosor
”Some like it hot”
Torsdag: Hemkunskap Fotografera
en frukost du ätit och visa Katrin
Fredag: Spanska glosor K3A
Läxor åk 7:
Tisdag: Engelska Text och glosor
”Sarah´s e-mail to Jen”

Med önskan om en
trevlig helg!

Fredag: Spanska glosor K2

Arbetslaget 6-9

Matsedel V.37
Måndag: Köttbullar, sås, potatis
Sjukanmälan skall göras samma dag som barnet är hemma och är
sjukt och varje dag tills han/hon kommer tillbaka till skolan.

Skicka ett SMS till

076-040 78 37

Tisdag: Biffstroganoff, ris
Onsdag: Panerad fisk, kall sås,
potatis
Torsdag: Strimlad kebab, pitabröd
Fredag: Ost- och skinksås, pasta

Kontaktuppgifter
Arbetsrummets telefon: 0243-79 59 88, 0760-19 20 43
Katarina Romero – katarina.r@immanuelskolan.se
Elin Åhman – elin.a@immanuelskolan.se
Diana Jaans – diana.j@immanuelskolan.se
Malkolm Jansson – Malkolm.j@immanuelskolan.se
Katrin Sjöström- katrin.s@immanuelskolan.se

