
Hej allesammans! 

Så har vi kommit fram 
till påsklovet. Vi får 
hoppas att värmen 
dyker upp när vi alla är 
tillbaka!

I förra veckobrevet 
skrev jag om att vi arbetat extra med de sociala relationerna i 
klassen och jag berättade också hur jag tänker kring 
konfliktlösning. I onsdags lekte vi i bestämda lekgrupper och 
det kommer vi att fortsätta med. Min förhoppning är att de 
genom lekgrupper upptäcker nya kompisar och blir trygga i 
fler olika konstellationer. 

Mattematik:

Vi har fortsatt att arbeta med problemlösning i par och vi har 
även hunnit att diskutera en del av uppgifterna gemensamt. 
Förutom detta har vi gått igenom analoga klockan. Passa 
gärna på att öva klockan lite extra med era barn hemma! 
Barnen har också spelat mattespel för att öva addition och 
subtraktion. 

Svenska:

Vi har läst en hel del i våra böcker och en del är så ivriga att de 
vill stanna inne under rasten… ”den är ju såååå spännande”. 
Det är fantastiskt att barnen har upptäckt böckernas värld 
och kan slukas av innehållet. Vi har nu klistrat in alla våra 
bilder i berättelserna som vi skrev i grupp. Snart får ni även se 
resultatet hemma! Vi har repeterat enkryssare och tvåkryssare 
(lång och kort vokal). Barnen har i grupper letat ord och satt 
in dem i rätt grupp. 

_________________________________________________
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Läxor till vecka 17: 

- Läsläxa: sid 113-118

- Skrivläxa: bokrecension 
(Snöret, fågeln och jag) - se 
särskilt papper i mappen

- Engelskaläxa - de fick den i 
måndags av Simon

Studiebesök: 

Tisdag 23/4, direkt efter 
påsklovet, ska vi till Astra 
Zeneca på studiebesök. Där 
blir vi mottagna av en förälder 
i klassen som har ordnat detta 
för oss. Stort tack! 

Viktig info:

- ta med västtrafikkort

- vi äter i bamba som vanligt

- samling kl. 7.40 - obs 
tiden!

VECKOBREV 15 
 Klass 2 - Vasaskolan



Veckan avslutades med påskpyssel tillsammans med klass 3. Det är bra att ta hjälp av andra när man 
inte har ”pyssel” som favoritgren!

Önskar er alla en fin påskhelg och hoppas att ni alla får dagar av avkoppling 
och vila!

Vänliga hälsningar 

Sofia 

ps. Glöm inte att vi samlas 7.40 - tisdag 23/4 - direkt efter påsklovet!!!!
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