31 AUGUSTI

Veckobrev 35
INFORMATION:

Hej allesammans!
Hoppas att ni alla haft en fin vecka och nu får njuta av lite ledig tid i helgen!
Vi har haft en bra skolvecka och hunnit med att gå igenom ”ng-ljudet” och
dess olika stavningar. Vi har pratat om att ”ng-ljudet” kan stavas på tre olika
sätt; ng, g och n. Ng är den vanligaste stavningen
men före bokstaven n stavas det bara med g och
framför k stavas det bara med g (sång, vagn,
bänk). Vi fortsätter att träna på detta så att
kunskaperna sätter sig ordentligt. Kan bara
konstatera att svenskan inte alltid är ett logiskt
språk.
Barnen har även fått sin nya mattebok. Det ska bli extra
spännande med matematiken detta året eftersom vi nu
köpt in ett nytt matematikmaterial till hela lågstadiet, som
vi hoppas ska fungera bra och gynna barnens
matematikinlärning. Mot läsårets slut får vi utvärdera
detta.

Barnen berättar om skolveckan:

• Vi arbetade färdigt med den gamla matteboken och fick en ny som vi har
•
•
•
•
•
•

börjat arbeta med.
Fröken gav oss talkort som vi använde för att träna addition.
På So-lektionerna har vi fortsatt att prata om valet. Vi fick vara i olika
grupper och skulle bilda egna partier.
På svenskalektionerna har vi gått igenom ng-ljudet. Vi har också fått en ny
Skrivläs och tränat på att stava ord med ng-ljudet.
På idrotten körde vi en ny lek. Den var rolig!
I måndags hade vi vår första engelskalektion. Vi tränade på; hello, hi, good
morning, good night, how are you, my name is, what´s your name, I´m
good, and you?
Vi har lärt oss en ny sång som är på både engelska och svenska, och lite

Läxor:
• Munläs B sid 12-15
+ klä in boken
• Matteläxa - addition
och subtraktion
• Engelskaläxa (den
läxa de fick i
måndags - öva på
fraser till måndag
3/9)
Föräldramöte:
Välkomna på
föräldramöte tisdag
11 september kl.
18.00-19.30
OBS!
Idrott på torsdagar:
Lektionen börjar 8.00
och vi vill därför att ni
lämnar barnen på
skolan senast 7.45
eller släpper av dem
direkt vid Friskis &
Svettis 8.00 (gärna
ombytta).
Utvecklingssamtal:
Boka samtal via
länken som jag
mailade i början av
veckan.
Skolfotografering:
Vi fotograferas tisdag
4/9.

hitte-på-ord. Den heter ”Skilleman-dinke”.
• Idag har vi haft teknik för första gången. Vi skulle bygga tredimensionella hus med hjälp av papper,
sax och tejp.
_________________________________________________________________________________
Till sist en påminnelse; om ditt
barn är sjukt vill vi att ni
sjukanmäler varje dag på tfn nr:
0723-72 64 24
Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Soﬁa

