
God fortsättning på det nya året! 
Ett nytt år har börjat och jag ser fram emot att få följa era barn 
ytterligare en termin i år 1… 

Det mesta kommer att vara sig likt från föregående termin.  
Nytt är ju dock att barnen kommer att få varsin Ma-bok, Mitt i 
Prick 1 B. Klä gärna om boken hemma! 

Jag har gjort en ny placering av bänkarna i klassrummet för att 
skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Dessutom har vi tillgång 
till 2 st bänk-skärmar för de som vill ha lite extra arbetsro.  

Läxorna 
startar 
vecka 3. 
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Välkomna 
till en ny termin!

VASASKOLAN ÅR 1

SJUKANMÄLAN 
till fritids 

mobiltelefon:
0723-726424  

innan kl.8.00. 
(ej Skola24 för 

elever på 28:an) 

Skridskor 10/1 
Glöm inte bort 

skridskodagen på 
Isdala redan nu på 

torsdag! 

Välkommen till 
utvecklings-

samtal 
tillsammans 

med ditt barn 
under vecka 9 

och 10. 

LÄSLÄXA 
i MunLäs A. Fyll i 

läsprotokoll.

1
MA-LÄXA 

i Mitt i Prick 1 B.
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På onsdagar startar vi liksom förra 
terminen dagen med gemensam 
sångsamling kl 8.00 för hela 28:an. Vi vill 
att alla barn ska få en lugn start på 
morgonen och därför behöver vi börja 
lektionen i utsatt tid. När elever droppar in 
under sångsamlingen har några barn lätt 
att tappa fokus. Vi vädjar därför till er 
föräldrar att se till att era barn är här i god 
tid innan lektionen startar.  

Om man kommer sent till fredagens 
morgonbön i kyrkan så uppmanar vi er att 
gå in via sidogångarna. Detta för att inte 
störa pågående samling. Tack för visad hänsyn! 

Denna termin kommer jag att vara tjänstledig på torsdagsmorgnar. Sofia Löwenbrand, 
klassföreståndare för år 2, kommer då att ha Fonomix-lektion med klassen. Därefter är 
det idrott som vanligt kl.9-10. Påminn era barn om att ta med idrottskläder! 

Vi kommer under vårterminen att arbeta med ”bondgården” som tema i klassen. Under 
vecka 14 kommer hela huset att arbeta med experiment i teknik, kemi och fysik. 

Med hopp om en termin fylld av glädje, gemenskap  
och lärande! 

Och som vanligt…är det något som ni funderar på? 

Hör av er på mailen!   Allt gott ! Filippa
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