Veckobrev för 6-7:an vecka 7
Hej!

Viktigt I veckan:
måndag:
tisdag: Idrott
Skridskoåkning
onsdag:

Den här vecka har eleverna arbetat bland annat med frågor om
Arktis, med förberedelse av en debatt om växthuseffekt och global
uppvärmning. De har även börjat med sina toppografiska kartor
som dom gör av hönsnät och papermatche. De som har spanska i
6:an har lärt sig om hur man frågar ”Hur många” och 7:orna har
redan gått in i den komplicerade spanska verbböjning systemet.
De har börjat att fatta det också!!

torsdag: Idrott, slöjd
fredag:

Läxor åk 6:
måndag:
tisdag:
onsdag: spanska glosor
kapitel 9
torsdag:
fredag:

Läxor åk 7:
måndag:
tisdag: spanska glosor K8B
onsdag: engelska glosor
”Goldilocks and the three
bears”
torsdag:
fredag:

Händer framöver:
Skridskoåkning på tisdags
idrottslektionen fram till v.8

Nästa vecka så kommer vi att ha vänliga veckan där eleverna
kommer att göra roliga saker med dom yngre elever m.m.
Kom ihåg att numera har vi 3 olika läxhjälp tillfällen varje vecka.
På måndagar är det Elin och Katarina som är på plats, på
onsdagar Malle och på fredagar Jonny och Diana, så det finns en
läxhjälp till varje behov beroende på vilket ämne ditt barn behöver
hjälp med.
Vi påminner också om att det är skridskoåkning som gäller på
tisdagslektionen i idrott. De ska vara i Maxihallen. På torsdagen
blir det idrott som vanligt borta vid brandstationen.
Vecka 10 så kommer eleverna på Torsdagen att ha en idrottsdag i
Rommealpin där eleverna kan välja att åka slalom eller pulka
åkning, mer information kommer som ett seperat meddelande.
Mvh arbetslaget 6–9
Matsedel:
Måndag:
Pytt i panna, rödbetor
Tisdag:
Fiskgratäng, potatis
Onsdag:
Baconsås, pasta
Torsdag:
Soppa, pannkaka, sylt
Fredag:
Korv stroganoff, ris

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

