
Hej allesammans! 
Nu när novembermörkret sänker sig gäller det att göra 
som på bilden ovan - tända en massa ljus! Hoppas att ni 
haft en fin vecka. 

Här i skolan har vi: 

• börjat öva inför lucia

• testat våra paddelbåtar

• tränat på att skriva meningar med stor bokstav och 
punkt

• beskrivit bilder

• tittat på och undersökt olika geometriska figurer

• ritat tvådimensionella figurer på våra små whiteboards

• satt upp våra hus och byggnader på vår 
”stadsplansch” (den blev riktigt snygg!)

Dessutom har vi haft en massa samtal, busat, lekt, 
skrattat och gråtit - precis som livet är!

________________________________________________
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Läxor: 

- Läsläxa; läs häftet 
”Deckarklubben Ögon och 
Öron”

- Skrivläxa; berätta vad 
läsläxan handlade om. Skriv 
minst 5 meningar. De som 
vill får gärna måla en bild 
som passar till texten.  

Temavecka: 

Nästa vecka är det 
”Temavecka - Astrid 
Lindgren”. På fredag är det 
maskerad och de som vill får 
gärna klä ut sig till en Astrid 
Lindgren-karaktär eller annan 
sagofigur.

Torsdag: 

På torsdag är våra 
fritidskollegor på utbildning 
hela dagen. Vikarier sätts in 
som täcker upp detta men det 
är bra för er att veta om att 
ordinarie personal (fritids) 
inte finns på plats denna dag. 
Vi lärare finns här som vanligt!
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Nästa vecka är det temavecka Astrid Lindgren, vilket ska bli väldigt spännande! Vi börjar 
med gemensam uppstart på måndag och under veckans gång får de i sina faddergrupper gå 
runt på olika stationer i huset. 

Viktigt att veta inför temaveckan:

- Onsdag=läsdag - barnen får gärna ta med sina favoritböcker (behöver ej vara Astrid 
Lindgren) och gärna en kudde, gosedjur, filt eller liknande. 

- Fredag=maskerad - barnen får väldigt gärna klä ut sig till en Astrid Lindgren-karaktär eller 
annan sagofigur. 

Vi tror och hoppas på en fantastisk vecka tillsammans!

Jag (och Astrid) önskar er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar

Sofia
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