Lodjurens veckobrev
vecka 48
Covid 19 - Följande gäller fortfarande på Gripsholmsskolan
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara
uppmärksamma på symptom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både
lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra
symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Om du
har något/några av dessa symptom ska du stanna hemma och stanna därefter
hemma ytterligare två dagar symptomfri innan du återkommer till skolan, tack.

Frånvaro
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron i SchoolSoft senast
8.00. Även vid läkarbesök/tandläkarbesök etc. ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i,
och då fyller man i del av dag/de lektioner man kommer att vara borta. Även
lediga dagar kommer man från och med nu att ansöka om i SchoolSoft.

Matteprov på fredag
På fredag har vi prov på kapitel 3, sid 106-153. Ta med boken hem och träna på
det du själv känner att du behöver träna extra på.

Hälsning från idrotten
På grund av de nya restriktionerna måste vi tyvärr flytta skridskoåkningen en
vecka till (till 30/11), mer information kommer i nästa veckobrev. Ni kan redan nu
börja kolla om ni har skridskor och hjälm hemma, har man inte utrustning finns
det några par skridskor och hjälmar att låna på IP.
Hälsningar Linda Friberg

Viktiga datum
27/11
Matteprov, kapitel 3
30/11
Skridskor på IP
15/12
Vinterexpedition, mer information kommer

Ha en trevlig vecka!
Önskar Ulrika och Ullis

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30-9.30

8.30-9.30

8.30-9.30

8.30-9.30*

8.30-9.30

Svenska
Tangentträning

Svenska
Tangentträning

Svenska
Tangentträning

Svenska
Tangentträning

Matematik

Matematik
Division med 1, 10,
100 och 1000
s.146-149

Matematik
Vad har jag lärt mig?
s.150-151

Matematik
Sallys hinderbana
s. 152-153

Matematik
Vi repeterar

rast

rast

rast

rast

Förflyttning till
idrotten

10.00-11.20*

10.00-11.20*

10.00-11.20

10.00-11.20*

9.40-11.20

Svenska
Tolka kartor, tabeller
och diagram
TLS s. 32-33

Historia
Grupparbete

Biologi
Skogen
Textboken s. 58-61
s. 66-69
Arbetsboken s. 14, 15
och 16 (uppgift 1 + 2)

Svenska
Solhjärtats hemlighet
Kapitel 9
Frågor: Läsförståelse

Idrott
Ute
Tipspromenad
Ombyte och dusch

Skriva text

Selma Lagerlöf
Livstycken och
stickiga yllestrumpor
Hur reste man?
Textboken s. 18-25

Matteprov
Kap 3
s. 106-153

Red ut oklarheter ämnesspecifika ord
TLS s. 34-35
Första Advent

Lilla aktuellt

LUNCH + RAST
12.30-13.30

12.30-14.00

12.30-13.15

12.30-13.30*

12.30-13.15

idrott
inne
Lek och rörelse
Ombyte och dusch

Teknik/Slöjd
Med Simon/Roland
på Campus

Engelska
Grammatik

Bild
Hilma af Klint
Tipspromenad

Musik
Teori/musikhistoria
Med Linus på Campus

13.15-14.15
Idrott
Inne
Stationer
Ombyte och dusch

Läxor
Matematik - matteprov på fredag
Ta gärna med matteboken hem varje dag så att du kan repetera det som ev. är svårt
inför matteprovet (kap 3, s.106-153). Kom dock ihåg att ta med matteboken tillbaka
varje dag så att vi kan använda den i skolan på lektionerna.

