
17 skoldagar kvar till 
sommarlovet… 

Denna vecka har alla jobbat med 
mönster på olika sätt i Ma-boken. På 
bildlektionen övade vi att rita 
nyckelpigor och skalbaggar med tusch 
och färg-lägga med pastell. De blev 
väldigt fina! Gammaldags skoldag blev 

väldigt uppskattad! 
Vi startade dagen 
med morgonbön 
och ”Din klara sol”. 
Därefter blev det 
välskrivning och 
barnen fick träna 
på att skriva sina 
namn med skrivstil. 
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Veckobrev v. 20 
VASASKOLAN ÅR 3

Simning tisdag 
22 maj, blå 

grupp. 

Välkomna på 
utvecklings-

samtal 21/5 och 
23/5 ! 

VASADAGEN 
äger rum tisdag 5 

juni. Mer info 
kommer !

FÖRR I TIDEN 
var det mera disciplin 
än nutid…och det var 

bra! 

1
DET VAR LITE 

JOBBIGT 
att säga ”fröken Elzer” 

hela tiden.

2
DET VAR STRÄNGARE 
och det var inte bra att 

man var elak mot 
barnen!

3



Alla som ville fick läsa högt (ståendes bredvid 
bänken) ur vår gemensamma bok ”Den magiska 
kappan”. På kortrasten höll fröken Jerneskog 
(Linda) i lekar där barnen skulle rulla putte-
kulor in i en blomcirkel. Besök i skamvrån blev 
det för några barn under dagen! Det är inte 
alltid lätt att komma ihåg att tilltala sin fröken 
med ”Fröken Elzer”. Dagen avslutades med 
kristendom och multiplikationsövning. Några 
gamla sånger hann vi också sjunga såsom ”När 
Lillan kom till jorden”, ”Annikas visa” och ”Vart 
ska du gå min lilla flicka”. Sista stunden 
reflekterade vi tillsammans över vad som var 
bättre med skolan förr och vad som är bättre 
idag. Se textrutorna ovan! Skolans musiklärare 
Benedikta höll en lektion på torsdagen där 
klassen fick spela boom-whackers till musik från 
”Pirates of the caribbean”. På fredagen fick vi gå 
på ”Blomsterspaning” tillsammans med 
Markatta musikteater. Platsen där teatern 
spelades var vackra Gräfsnäsgården, en gammal 
hembygdsgård i Slottsskogen.Solen sken och vi 
åt vår medhavda matsäck i gröngräset! 

NY KLASSFÖRESTÅNDARE FÖR BLIVANDE ÅR 4 BLIR 
KAROLINA WÅKE. KAROLINA ARBETAR NU PÅ 

”FRANSKA SKOLAN” MEN KOMMER ATT BÖRJA SIN 
NYA  TJÄNST PÅ VASASKOLAN FRÅN OCH MED 

HÖSTTERMINEN 2018. HON KOMMER ATT BESÖKA 
KLASSEN ONSDAGEN DEN 30 MAJ. 
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VASASKOLAN ÅR 3

                Nu är sommaren här … 
glöm inte att njuta av ljusa dagar!                 

Trevlig helg! Filippa
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