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Allmän information
Äntligen är det dags för Vårshow och fest, om en halvtimma
smäller det. Alla är laddade till max för att det ska bli bra, så
det är vi övertygade om att det blir. Vi hoppas på många i
publiken och att all teknik fungerar.

Lunchmeny vecka 17

På onsdag nästa vecka, den 25 april, gör 2-7:an ett studiebesök på
Mosfilm. Den ryska guidade turen börjar 10.30 så vi ger oss iväg
från skolan vid 9.30 tiden och tar bussen dit. För er som det
passar bättre att ta lite sovmorgon och lämna barnen utanför
Mosfilms huvudentré klockan 10.15 kan göra det. Vi får lunch på
skolan när vi kommer tillbaka, men det blir ju betydligt senare än
vanligt. Så ett litet mellanmål kan ni gärna skicka med barnen.

Onsdag: Lasagne, banan

Vildhunden
Vi har övat och gjort klart det sista inför showen. Vi har varit ute i både sol och regn och
hittat på mycket kul. Bland annat har vi vattnat träden med regnvatten och hjälp maskar
som ligger på asfalten tillbaka till gräsmattan
så att de inte blir överkörda av cyklarna och
tagit ut staffli och målat utomhus.
Nästa vecka är Masja vikarie igen.
Trevlig helg!

Måndag: lax, ris, päron
Tisdag: Kycklingspett, potatis,
äpple

Torsdag: Ärtsoppa med kött,
päron
Fredag: Köttbullar, potatis,
äpple

Klass 2-5 och 6-7
I veckan har vi fått höra om olika ursprungsbefolkningar och den stora vetenskaps mannen Carl von linne. Vi har lärt
oss om senmedeltida seder och mat. Där
man kan börja känna igen det vi har på
borden i dag så som surströmmingen och
olika sillrätter.
Nästa arbets område blir olika yrken.
Ha en skön helg!

F-klassen
Vi jobbar vidare med antalsbegrepp och jämförande av tjocklek längd och bredd.
Alla håller på med olika slöjd projekt och entusiasmen för byggandet är mycket stor.
Vi jobbar vidare i vår alfabetsbok och vi har
också provat på att lösa korsord.

Ryska, engelska och bild
Den här veckan har vi hunnit öva på ryska och
engelska som vanligt. Vi har pratat om Weather
words och Do/Does.
På Bild förberedde vi bilder till showens programblad samt gjorde en tavla tillsammans inspirerad
av Vincent Van Gogh. Den kan ni se mittemot personalrummet.
Och så var det en hel del show-övningar. Idag kör
vi!
Det var väldigt roligt att jobba på den här showen
tillsammans!
Have a nice weekend! /Valja

