SOFIA LÖWENBRAND

8 JUNI

Veckobrev 23
Hej allesammans!
Vi har nu kommit till terminens sista veckobrev. De sista dagarna innan sommarlovet
ägnar vi oss åt att städa, göra färdigt, sätta ihop sagoböcker, rätta m m. På måndag
ska de olika grupperna få läsa upp sin version av ”Prinsessan i New York” och visa
sina illustrationer. Det är spännande att se hur olika berättelserna kan utveckla sig,
trots att ”skalet” är detsamma. På måndag får de ta hem sagan och då får även ni ta
del av deras fantastiska berättelser!

+

Barnen berättar om veckans arbete:
‣ Vi har nästan gjort färdigt hela matteboken
‣ Vi har övat inför skolavslutningen och på tisdag ska vi till Vasakyrkan och öva.
‣ I tisdags hade vi Vasadagen. Vi var i olika grupper och gjorde olika lekar och vi fick
gå runt på olika stationer.
‣ På gympan körde vi brännboll utomhus.
‣ På måndag är det fotbolls-VM här på 28:an
‣ Det är bara 3 dagar tills vi har sommarlov
‣ I måndags städade vi inomhus. Vi torkade pianot, lister och alla bänkar. Som
belöning fick vi glass efter bambarasten.
‣ På onsdag är det skolavslutning i Vasakyrkan, kl. 18.00

Information:
Måndag 11 juni - fotbolls-VM på 28:an (ta med oömma kläder + bekväma skor att
springa i)
Onsdag 13 juni - skoldag 8.00-12.00. Avslutning i Vasakyrkan kl. 18.00
_____________________________________________________________________
Så här säger klassvärdarna om veckan:
Simon:
”Vi hade gympa ute”
Kimberly:
”Det är roligt att vara klassvärd!”
________________________________________________________________________________

Till sist vill jag tacka er alla för ett fantastiskt gott
samarbete under det gångna läsåret! Det är så roligt,
spännande och lärorikt att få leda era barns skolarbete
och se dem utvecklas för varje vecka som går! Stort tack
för stöttning och uppmuntran, det betyder mycket!
Glad sommar önskar jag er alla!
Vänliga hälsningar Sofia

