VECKOBREV 39
Klass 2 - Vasaskolan

Läxor:
- Matte (addition)
- Munläs; sid 4-7 och sid 25
- Engelska (lämnas ut på
måndag)

Studiebesök
På onsdag 3/10 åker vi på
studiebesök till Sjömanskyrkan
för att lära oss mer om deras
arbete. Vi äter i bamba som
vanligt men alla behöver ta
med sitt västtrafikkort.

Besök om föräldrar
- yrke

Hej allesammans!
Idag har vi, med pompa och ståt, invigt ”Lilla gården”. Vi
klippte bandet, åt glass, spelade musik och lekte. Det
känns skönt att vi nu har fått tillbaka denna del av
skolgården som vi såväl behöver. Vi hoppas att den nya
hinderbanan ska stimulera till mer lek och rörelse.

Nästa vecka får vi besök av en
läkare, en ingenjör och en som
arbetar med jourhem/
familjehem. Veckan därpå
väntar fler besök i klassen. Tack
alla ni som hörsammat min
fråga och så villigt ställer upp
och berättar om ert jobb!

Nu är de flesta utvecklingssamtalen klara och jag hoppas
att ni fått en bättre bild av era barns utveckling och vad ni
kan göra för att hjälpa till. Jag har förstått att många barn
tycker att det är pirrigt och nervöst att vara med på
utvecklingssamtal men jag hoppas att även de känner att
de blivit lyssnade på och att vi gör det för deras skull.

Löss - igen

Vi har lagt olika tal för att öva positionssystemet (ental
och tiotal), spelat bingo för att öva addition/subtraktion,
tränat på hundrakompisarna och även tränat på detta i
matteboken.

Lössen har inte lämnat oss luskamma och vid behov,
behandla.

Studiedag
Fyll i lappen om studiedag och
skicka tillbaka till skolan.

Ett axplock av veckans arbete:

På tekniken har vi sett på ”Mitt liv som grej” - denna
vecka handlade det om gaffeln, nagellacket och bollen.
För att träna på att beskriva saker/personer/platser fick
de välja en bild som de skulle skriva meningar till.
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Igår fick de en hemlig kompis som de börjat beskriva - vi andra ska sedan gissa vem
kompisen är.
Vi har fortsatt att läsa om Alva i vår högläsningsboken och barnen har även läst en del i sina
biblioteksböcker.
De som ville, har idag fått läsa upp sin skrivläxa; ”Om jag vore ett djur”.

Önskar er alla en trevlig helg! Hälsningar Sofia
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