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Adventstiden är här… 
Vi har fortsatt denna vecka att räkna med tiotal 
och ental och vad händer när vi har 10 st tiotal, 
jo, då blir det 100. Inte helt enkelt att förstå! Vi 
har använt tiotals-stavar till vår hjälp. Alices 
pappa har varit och hälsat på i klassen. Äntligen 
fick vi hälsa på hos 4:orna och krypa in i deras 
sagogrottor. Därinne läste de sagor som de själva 
hade skrivit. Efteråt lekte 4:or och 1:or 
tillsammans ute på skolgården. Barnen har gjort 
en saga tillsammans som heter ”Snöpolisen”. Vi 
har pratat om vad en mening är och de har fått 
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Julpyssel på 28:an 

Tisdagen den 11 
december julpysslar hela 

huset tillsammans kl.
8.20-10.20. 

Luciatåg torsdag 
13/12 

2:orna lussar för F-6 i 
Johannebergskyrkan kl.

8.00. Lämna ditt barn 
direkt i kyrkan om du har 
möjlighet. Kom i god tid! 

Julavslutning 20/12 

Torsdagen den 20 
december är det 

julavslutning i Vasakyrkan 
för alla Vasaskolans 

elever kl.18.00. Därefter 
är det jullov!!!

VECKOBREV 
 vecka 49
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ringa in meningar i texten om ”Snöpolisen”. 
Denna vecka har vi också arbetat med 
bokstavsljudet ”Rr”. Alla har målat 
vinterteckningar med vit oljepastell på blått 
papper.

Ett stort tack till Er som på olika sätt var med 
och bidrog till ett fint ”glöggmingel” igår!

Trevlig andra advent!   Filippa

Läsläxa (sista för terminen) s. 36-37 

Julavslutningsdagen torsdag 20 december 
slutar år 1 kl.12.10.
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Snöpolisen
Det var en gång en pojke. 
Han hette Axel och han hade 
med sig sin mamma som 
hette Elisabet. De tänkte 
bygga en snögubbe. Då kom 
det en polis från polis- och 
brandstationen. Polisen hette 
Anders. Anders fick så 
mycket snö på sig så att han 
formades till en snögubbe. 
Axel och Elisabet satte dit en 
morot och en glad mun fast 
Anders var sur därinne. De 
befriade honom. Då blev 
Anders glad igen och sedan 
gick de och åt lussebullar och 
drack varm choklad.

av år 1, Vasaskolan


