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VECKOBREV
Info v 35

Vecka 35

Tisdag:
skoldagen slutar
14.00

Onsdag:
gymnastikpåse
(ombyte, inneskor,
handduk, hänglås,
vattenflaska,
duschtvål )

Fredag:
morgonsamling
kl 8 i
Johannebergskyrkan

Hej!
Vilken arbetsglädje vi har haft i klassrummet!
Det är häftigt att jobba i ettan!..
Den gångna veckan har handlat mycket om
rutinerna i klassrummet, kapprummet, ledet, att
gå till gymnastiken (bland annat att man måste
duscha efter lektionen, det var något nytt för
många!), placeringen i bamba…
Vi börjar komma in i våra rutiner och jag
upplever att gruppen fungerar bra i
klassrummet. Eleverna är mottagliga och
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anpassar sig snabbt till nya moment.

Vad har vi tränat under veckan?
* att sitta på sin plats
* att räcka upp handen
* att prata en i taget och lyssna på den som har ordet
* att samarbeta med uppgifter i en mindre grupp i klassen
* att våga prata inför hela klassen (redovisning av grupparbetet)
* att titta på film och diskutera kring detta vi sett
* illustrera texten (högläsning)
* att korta visaren på klockan visar timmen
* nya begrepp: siffror och tal; lika många - är lika med (=); addition;
illustration
* vi har tränat skriva talet 1 (uppifrån ner!)
* vi har lekt med fadderklassen (åk 3) i Johannebergsparken
* vi har sjungit med hela lågstadiet
* vi har påbörjat arbetet med temat Bondgården

***
På måndag, den 26 augusti, är det föräldramöte kl 18.00-19.30 i
Vasakyrkans församlingshem. Välkomna!
***

Trevlig helg! Mvh Inga
PS I slutet av veckobrevet kommer jag att bifoga en kort planering där ni kan
läsa om kommande veckans stoﬀ. Alla veckobrev skickas hem via e-post på
fredags em och de kommer att finnas på skolans hemsida. DS
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Planering v 35:
Svenska: högläsning (lyssna, diskutera, loggboken); bokstaven O (skrivträning;
fonetik)
Matematik: talet 0;
Engelska: Hello! My name is…
NO/SO: bondgården; Lilla aktuellt (på onsdag med Deborah)

Bild: på måndag (med Debora) i halvklass; parallellt med svenska (fonomix
med Inga)
Idrott: på onsdag (med Simon), se mer nedan
Musik (med Filippa) och kristendom (med Ulla) på fredag
Klassläraren Inga undervisar i svenska, matematik, engelska, SO, NO och
teknik.

Hej!

Vi hyr in oss på Friskis & Svettis lokaler på Johanneberg. Då det tar en stund att gå och byta om
så ser vi gärna om möjligt att barnen har på sig idrottskläder under sina vanliga kläder innan
lektionen. Vi går från skolan mot Friskis & Svettis 08.00, skulle man bli lite sen går det bra att
ansluta oss vid Friskis & Svettis (Gibraltargatan 3).
Efter idrotten vill vi att alla barnen duschar, det finns dusch med draperi.
Det är bra om barnen har med sig
- Idrottskläder/Ombyte
- Gympa/inomhusskor
- Handduk
- Vattenflaska
Allt gott!
/Simon Bohman
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