
VASASKOLAN ÅR 1

En skolvecka med varierat 
innehåll … 
Eftersom vi denna vecka har arbetat med bokstavsljudet 
Bb på olika sätt fick klassen samla ihop så många B-ord 
de kunde till ”Berättelsen om Bella”. Vilka vårtecken ser 
vi ute nu? Vi har pratat ”vårblommor” och klassen har 
målat fantastiskt fina tulpanteckningar! 

                                         Trevlig helg!

                                      Filippa
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Påskvandring 3/4 

Vi går till 
Johannesbergskyrkan kl.9.00 
och får gå på vandring genom 

den kristna påsken med drama 
och musik.

Trafikövning 3/4 

Volvo har bjudit in till en 
trafikövning, ”Stanna, 

titta,vinka” på Götaplatsen kl.
14-15. OBS! Tiden!

LÄSLÄXA 

s.50-51 

TEMA-VECKA 
v.14 

Teknik-fysik 

måndag, tisdag, torsdag 
och fredag (förmiddagar)

VECKOBREV 
 vecka 13
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Under fredagen hade vi en ”kompisdag”. Hela huset fick måla tillsammans och 
David visade (med ett papper) hur skrynklig man kan bli på insidan av hårda ord 
och elaka kommentarer. Ord som man kan bära med sig hela livet! Hur kan man 
istället uppmuntra och hjälpa varandra?  Barnen gav förslag och fröken skrev på 
tavlan.
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Avslutningsvis får ni här läsa:

Berättelsen om Bella (klassens B-saga)

Det här är Bella. Hon arbetar som bagare i bageriet 
”Bagaremössan”. Bella har en bebis i magen. I bageriet bakar Bella 
brunbrända bullar och banankakor. Bella stod och pratade i sin 
blåa telefon med sin bror Björn som hade brutit benet. Plötsligt kom 
det in en bov med bruna byxor, basker och bazooka-gevär. Boven sa: 
Upp med händerna! Hit med bullarna! Bella gömde sig bakom en 
bänk. Bella tog två bullar ock kastade på boven. Boven smakade på 
bullarna och blev förvandlad. I bullarna fanns det ett magiskt 
bakpulver som befriade boven till en berömd bagare. Förlåt mig, sa 
boven till Bella. När Bellas bebis Bullis föddes började boven baka 
bullar i bageriet. Boven byggde ett brunt bull-hus till Bella och 
bebisen.      

av klass 1, Vasaskolan
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