VECKOBREV 38
Klass 2 - Vasaskolan

Läxor:
- Matte (större än/mindre,
storleksordna tal och
hundrakamrater
- Skrivläxa ”Om jag vore ett
djur”
- Engelska (lämnas ut på
måndag)

Utvecklingssamtal
Nästa vecka ses vi för
utvecklingssamtal. Vi träffas i
arbetsrummet (precis som i
våras). I barnens mappar ligger
nu deras IUP med de mål vi
satte i våras. Barnen har
funderat kring dessa i skolan
och nu vill jag att ni föräldrar
gör samma sak. Har vi tränat
på de saker vi skulle träna på?
Framsteg? Svårigheter? Vi
kommer även att samtala kring
hur ert barn trivs i skolan.

Löss
Tyvärr är lössen här igen - barn
i olika klasser har drabbats.
Kontrollera era barns hår och
kamma!

Hej allesammans!
Vilken vecka vi haft! Jag är djupt imponerad över barnens
fokus och arbetsvilja! Vi har hunnit med så många saker och
framsteg sker ständigt på olika plan; både socialt och
kunskapsmässigt. Tänk att jag får vara med och se detta på
nära håll - det är en ynnest ska ni veta!
På föräldramötet och i veckobrev har jag efterlyst föräldrar
som velat komma till skolan och berätta om sitt yrke. Tack till
er som har tackat ja till detta! Barnen kommer att få träﬀa
byggarbetare, ingenjörer, forskare och människor som arbetar
med socialt utsatta människor. Det finns fortfarande chans att
”anmäla” sig till detta.
Barnen berättar om vad vi arbetat med:
So: vi har ritat en bild om olika yrken och beskrivit yrken.
Vi har beskrivit ett ”hemligt” yrke för klassen och
kompisarna fick gissa yrke.
Matte: vi har lärt oss mer om addition, subtraktion, jämna
och udda tal. Vi har räknat olika tal.
Bild: vi har målat med kladdiga pennor och gjort en bild.
De färger som vi lärt oss på engelskan skulle vi måla på
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bilden.
Engelska: vi har tränat på färger och siffror
Idrott: vi lekte katt och rått och gjorde även en jagelek.

Önskar er alla en trevlig helg! Hälsningar Sofia
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