fredag den 30 maj 2014
Nu är det verkligen så att vi går mot de absolut sista
skoldagarna i årskurs tre.
Endast sju skoldagar kvar.
Sju.
Vi har haft några tillsammans, skoldagar alltså.
Många fina, roliga och inspirerande dagar tillsammans.
Vi har samtidigt som vi arbetat kreativt, digitalt och
lärt oss ta stort ansvar för våra arbeten även lyckats
nå de kravnivåerna som styrdokumenten sätter på oss.
Klass 3A står redo att gå in i nästa nivå, nästa level och jag är stolt över att kunna leverera
en sådan grym klass till ett nytt stadium. Lite sorgsen, för det blir ett mycket jobbigt farväl
för mig, men bilden här ovan får symbolisera att jag alltid kommer följa dessa fantastiska
barn och se de som mina elever för alltid. En skuggfigur ur det förflutna.
Tangentdansen är något som alltid kommer
vara starkt förknippat med denna elevgrupp.
Min överraskning till alla elever är det som
är på bilden här till vänster. Jag har beställt
ett gäng tröjor till alla elever, en röd och en
gul var. Tyvärr så verkar det som om
leveransen inte hinner till oss i tid, alla röda
dagar spökar till det för oss.
Hinner jag inte få de till sista skolveckan, så
meddelar jag alla när de kan hämtas hos mig.
Kanske slår jag på grillen och bjuder på korv
med bröd och lite dricka på altanen.
Känns som en rätt trevlig stund det också.

Sju dagar kvar – låt oss se vad de bjuder på då

Vecka 23
Måndag 2 juni

Tisdag 3 juni
Onsdag 4 juni

Torsdag 5 juni

Fredag 6 juni

Golfskola
Plocka ner från väggar
Svenska
Träna sånger i kyrkan
Lita småplock och arbeten
SKOGEN
Slöjd / göra klart Power
Point
Matematik
Engelska
Slöjd / göra klart Power
Point
NATIONALDAGEN

Fika

LEDIGA

Vecka 24
Måndag 9 juni

Städa, fixa
Idrott

Plastpåsar, för att bära hem
saker

Tisdag 10 juni

Plastpåsar för de som
glömde på måndagen 

Torsdag 12 juni

Generalrep i kyrkan
Mer städa fixa, bära hem
SKOLAVSLUTNING
8:10 kyrkan
Sen i klassrummet så jag får
säga hej då!
SOMMARLOV

Fredag 13 juni

SOMMARLOV

Onsdag 11 juni

