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Snart vinter… 
Klassen har arbetat på i matematikens värld 
denna vecka. Vi har pratat om tiotal och ental 
som ju är byggstenar i det svenska 
räknesystemet.  Har man alltid räknat så eller 
har man räknat på andra sätt för längesedan? Vi 
funderade tillsammans! Barnen har klippt ut 
trianglar och byggt former och mönster på olika 
sätt. Några har hoppat och räknat på 
räknemattan. Inte helt lätt att gå talraden 
baklänges från 1-30. Alla har tränat på att skriva 
bokstaven  ”Ää” denna vecka i SkrivLäs 2 och 
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Glöggmingel på 
28:an 

Torsdagen den 6 december är 
det dags igen för Vasaskolans 

årliga glöggmingel kl. 
17.30-19-30. 

Varmt välkomna! 

Varma kläder! 

Det börjar bli kallt. Brrr! Kolla 
gärna upp så att ditt barn har 
vantar, mössa och varm jacka. 

HÖGLÄSNING 

Läs högt för ditt barn ur 
”Farfars, mammas soffa”.  

Boken tas hem på 
måndag 26/11. 

Om ni vill så repetera 
gärna i Munläs också!

VECKOBREV 
 vecka 47
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bokstavshäftet.

På tisdagen var det färg högt och lågt när barnen 
målade sina trolldegsfigurer från Astrid 
Lindgren-veckan. Några bokstäver blev det 
också med penslarna!

Barnen har också tränat på att skriva nior och 
nollor. Nu är vi snart färdiga med alla siffror och 
därefter blir det lite kort repetition!

På kristendomslektionen berättade jag om när 
Hanna fick en son, Samuel. (Ja, det finns fler som 
heter Samuel än i vår klass :)

Trevlig helg!   Filippa
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Vi som arbetar på 28:an vill 
vädja till alla er föräldrar 

att lämna era barn till skolan 
i tid på morgonen. Vi börjar 
lektionerna kl.8.00 och vill 

gärna kunna starta igång då. 
Det går bra att lämna sitt 

barn mellan 
7.45-8.00.Personal finns på 
plats utomhus! Vi vill att 

alla, både barn och vuxna, 
ska få en så lugn start på 

morgonen som möjligt. Tack 
för förståelsen!


