Hembrev år 6
V.14 torsdag 7 april
Inför v.15

Hej föräldrar!
Idrott
Nästa vecka börjar utomhusidrotten som innebär att ha med andra
idrottskläder.

Temadag
Torsdag 14 april är det temadag med museibesök, Vasamuseet. Alla
elever samlas i resp. hemklassrum kl. 9.00 vi är tillbaka ca. 14 –
14.30. Eleverna ska ha med egen matsäck som kan ätas utan
uppvärmning.

Nationella proven i engelska
Tisdagen den 19/4 och fredagen den 22/4 är det dags för de
nationella proven i engelska. Proven är upplagda så att eleverna på
tisdagen gör ett prov som testar hörförståelse och ett prov som
testar läsförståelse. Under fredagen ska eleverna skriva en text på
engelska. Då den beräknade provtiden för proven i engelska är
kortare än den beräknade provtiden i matte och i svenska innebär
det att eleverna dessa dagar kommer att ha vissa lektioner precis
som vanligt. Viktigt att ni tittar på schemat nedan. Vi kommer
givetvis att prata om detta i skolan med eleverna.
Tisdagen den 19/4 börjar samtliga elever i år 6 kl.8.30. De arbetar
fram till lunch med de två olika delproven med rast emellan. Efter
lunch har eleverna en lektion enligt schema vilket innebär att det ser
ut så här:
6.1 lektion kl. 11.55-13.25 Hälsa och idrott. De slutar kl. 13.25 (Det
beror på aatt de slutar 25 minuter senare än de andra klasserna

beror på att de har idrott. De kommer att få kompensation för detta
då de kommer att sluta tidigare på fredagen)
6.2 lektion kl. 12.00-13.00 NO/SV. De slutar 13.00
6.3 Lektion kl. 12.00-13.00 SO. De slutar 13.00
Fredagen den 22/4 har eleverna lektioner som vanligt innan lunch
(6.1 kommer dock att få sluta sin lektion i hk/bild tidigare för att
hinna äta lunch). Provet sker sedan kl.12.20 - 13.15. Samtliga elever
i år 6 slutar efter provet kl. 13.15.
Har ni frågor kring detta så hör gärna av er till Maria Tillman
maria.tillman@upplands-bro.se

6:1B Hem- och konsumentkunskap
Torsdag den 21/4 på eget arbetes tid kommer 6:1 B ha prov i
hem-och konsumentkunskap om privatekonomi och reklam. Vi vet
att det inte är helt optimalt men HK-provet samma vecka som det
är nationella prov men tyvärr måste det läggas in den veckan
eftersom många fredagslektioner faller bort.

Information från skolledning
Äntligen kan moderniseringen av Hagnässkolan påbörjas! Precis före
påsk fick vi veta att ingen överklagat upphandlingen av entreprenad
och att arbetet därför kan komma igång. Skolledningen och
projektansvarig kommer under veckan att kallas till möte där vi får
mer information från ansvariga om processen. Vi kommer att
informera er så snart vi vet mer och informationen kommer även att
läggas ut på kommunens hemsida.
Förväntansfulla hälsningar från skolledningen på Hagnässkolan - rektor
Malin och biträdande rektor Hanna

Information från Hagan
En påminnelse om att Hagan stänger kl 15.00 på måndag 11/4.

Vuxenvandring
Påminnelser angående kallelse till vuxenvandringar.
Lördag 9/4 har 4.3 vandring. Vandrarvärd för kvällen är Catrine
Birkenstedt.
Alla kvällar samling 20.00 på Hagan för fika och information kring
kvällen.

Läxa för 6.1
Svenska:
Engelska:
Matte: Eleverna ska jobba ikapp s.68-71 i matteboken ifall de ligger efter.
(Eleverna har också fått extra arbetsblad om procent som de får göra om de
vill nöta mer.)
NO: Ingen läxa
Tyska: Måndag 11/4 ska eleverna få göra en samtalsuppgift. För att klara den
bra bör de repetera de två senaste läxorna: Was machst du gern 1 + 2
Spanska Sissi: ”Mi apariencia” (Cap.13) – Besök från UBG (Spanskläraren
Victoria)
Spanska Maria: Glosor s. 120 kap 13
Hemkunskap: 6:1B Den 21/4 torsdag prov. Privatekonomi och reklam
Bild:

Läxa för 6.2
Svenska:
Engelska:
Matte:
SO:
NO: Ingen läxa
Tyska: Måndag 11/4 ska eleverna få göra en samtalsuppgift. För att klara den
bra bör de repetera de två senaste läxorna: Was machst du gern 1 + 2
Spanska Sissi: ”Mi apariencia” (Cap.13) – Besök från UBG (Spanskläraren
Victoria)
Spanska Maria: Glosor s. 120 kap 13
Hemkunskap:
Bild:

Läxa för 6.3
Svenska:
Engelska:
Matte:
SO:
NO: Ingen läxa
Tyska: Måndag 11/4 ska eleverna få göra en samtalsuppgift. För att klara den
bra bör de repetera de två senaste läxorna: Was machst du gern 1 + 2
Spanska Sissi: ”Mi apariencia” (Cap.13) – Besök från UBG (Spanskläraren
Victoria)
Spanska Maria: Glosor s. 120 kap 13
Hemkunskap:
Bild:

Sjukanmälan
på tel. 0515-869 44 eller direkt i skola24

Ann, Anna, Esmeralda, Maria, Magnus och Mats

