7 SEPTEMBER

Veckobrev 36
INFORMATION:

Hej allesammans!
Eftersom vi befinner oss i valtider har vi samtalat mycket kring detta. Barnen
har fått sitta i grupper och bilda egna partier och göra en liten plan för skolan
och miljön. Det var intressant att höra deras tankar kring detta när de fick
berätta för klassen om vad de kommit fram till. Vi har även gjort ett schema
med alla riksdagspartier, partiledarna och partiernas symboler.
I matematiken har vi lagt en del tid på att samtala ”matematik” som ju också
är en viktig del för att de ska förstå matematiken på ett djupare plan. Vi har
diskuterat olika sätt att tänka vid addition och barnen har själva fått berätta
för varandra sina olika sätt. Vi har också pratat om hur man kan se mönster i
de tal man har jobbat med och på så sätt förenkla för sig själv utan att
”fuska”. Om 7+7=14 så borde 7+8 blir 15 (en mer än det första talet). Om
de inte räknar varje tal separat så hinner de göra fler tal och på så sätt hinner
kunskaperna sätta sig bättre. Ni kommer också märka att alla barn inte alltid
hinner göra alla uppgifter - det beror på att jag prioriterar
matematiksamtalen mer än jag gjort tidigare.
Vi har fortsatt att träna på det krångliga ng-ljudet i svenskan och fortsätter
med det ett bra tag framöver så att kunskaperna sätter sig på djupet. Barnen
har arbetat i Skrivläs 5 och håller nu även på att göra memory med ng-ljudet.
Efter bambarasten har vi ofta ”tyst läsning” när de läser ur sina
biblioteksböcker. För att läsningen ska kännas meningsfull och göra dem till
bättre läsare är det oerhört viktigt att de läser exakt som det står. Tyvärr är de
ibland mer måna om att läsa ut boken än att förstå dess handling. Vi har
pratat mycket om detta och kommer så fortsätta att göra. Var gärna
uppmärksamma på detta hemma och korrigera om de slarvar med ändelser i
slutet av orden. Det kan verka som en petitess men är oerhört viktigt för
förståelsen av texten.

Läxor:
• Munläs sid 14-17
• Matteläxa addition,
subtraktion och
talföljd
• Engelskaläxa (den
läxa de fick i
måndags - öva på
fraser till måndag
10/9)
Föräldramöte:
Välkomna på
föräldramöte tisdag
11 september kl.
18.00-19.30

Utvecklingssamtal:
Hoppas ni alla fått
den sammanställning
som jag mailade ut i
onsdag. Det blev så
klart något fel men
det är korrigerat och
vederbörande och jag
har haft kontakt.

Vad har varit bäst under veckan som gått?
Att få rösta på fritids
Idrotten
Matte
Svenska
Teknik
Bild
Mellanmål
Engelska
Läsa
Sagoskrivande
Att få jobba med valet - det är intressant

Jag skrev det förra veckan men påminner igen; om ditt barn är sjukt vill vi att ni sjukanmäler varje
dag på tfn nr: 0723-72 64 24
Hoppas vi ses på föräldramötet på tisdag kl. 18.00! Välkomna! Om ni har något ni vill ta upp vill jag
gärna att ni mailar mig i förväg.
________________________________________

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Soﬁa

