VECKOBREV 35
Klass 3 - Vasaskolan

INFÖR NÄSTA
VECKA:
Tisdag:
Vi går till Universeum efter
bamba. Obs! Vi är inte
tillbaka förrän 14.30 på
skolan.

Utvecklingssamtal:
På onsdag och torsdag
genomför vi våra
utvecklingssamtal. Välkomna!

Läxor:
Läxorna är fredag-fredag
precis som innan.
Engelska: gloshäfte med
glosor som förhörs muntligt (ta
med häftet varje fredag)
Matematik: träna på addition
och subtraktion 0-20 (viktigt att
detta sitter ordentligt - om de
övar ordentligt nu har de igen
den för all tid framåt)
Svenska: sid 28-34 i Munläs B
- om detta är enkelt för ert
barn vill jag att de utöver
Munläs B, läser 20 min 4
dagar/vecka. Fyll i
läsprotokollet.

Hej allesammans!
Håll i er nu, ha gärna kaﬀekoppen (eller tekoppen) till hands
för här kommer ett mastigt veckobrev…
Som ni har märkt och förstått har vi gjort en del förändringar
i vår organisation och vi kallar det ”samlad skoldag”. Barnen
på lågstadiet börjar och slutar samtidigt, vi har
temaeftermiddagar, rullande schema på fredagar, mer styrda
aktiviteter på fritids och även nya rutiner för lämning och
hämtning. Det tar ett tag innan organisationen har satt sig. Vi
har bara arbetat en vecka enligt de ändringar vi gjort och vi
vet att det tar tid innan allting sätter sig. Självklart utvärderar
vi en bit in på terminen för att se om vi behöver göra
justeringar. Tanken är att få en samsyn på skola och fritids och
att det i sin tur leder till bättre dagar för barnen. Ge oss gärna
feedback om ni har tankar och funderingar.

Vad har hänt under veckan som gått?
Tyvärr inledde jag veckan med att vara sjuk men Isabel höll
ställningarna och arbetade efter min planering.
• Barnen har gjort inbjudningar till utvecklingssamtalen
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• Vi har sagt hejdå till en kär klasskompis…
• På no:n har vi lärt oss om vatten och börjat skriva
faktatexter.
• I matten har vi repeterat addition och subtraktion. Det är
oerhört viktigt att de kan addition och subtraktion 0-20 som
ett rinnande vatten - de underlättar i alla uppgifter som de gör
framöver och i verkliga livet.
• David har haft powergympa med klassen.
• Idag har vi för första gången kört enligt vårt rullande
schema. Barnen vandrar mellan klassrummen och har
kristendom (Ulla), musik (Filippa) och engelska (Inga) enligt
en viss ordning.
• Idag var det dags för terminens första morgonbön i
Johannebergskyrkan och dagen avslutades med idrott på
Fysiken.

Viktig information från fritids
Vi vill informera lite från vår del på fritids då det ständigt
utvecklas och händer nya saker. Mycket tog vi upp på
föräldramötet men vi passar på att informera lite i skrift här
också.
Onsdagar
Onsdag eftermiddagar kommer vi i huset på VR28 att ha ett
gemensamt planeringsmöte med lärarna för att kunna
utveckla verksamheten och hela skoldagen till det bästa för
era barn. Det medför att vi kommer ta in vikarier under
onsdagseftermiddagen från 15.30, det kommer även finnas
ordinarie personal på plats. Finns möjligheten att hämta ert
barn tidigare så gör gärna det, i annat fall är de kvar på fritids
enligt schema.
Universum på torsdagar
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Då Vasaskolan bundit avtal med Universeum så vill vi givetsvis utnyttja denna fantastiska möjlighet
även på fritids. Vi kommer inledningsvis att gå klassvis (de elever från samma klass som går på fritids)
till Universeum där förskoleklassen börjar vecka 37. Vi räknar med att vara tillbaka 15.00.
De elever som är kvar, alltså inte går på Universeum, är kvar på plats för den ordinarie
fritidsverksameten.
Såhär ser det rullande schemat ut för vilken klass som går när.
Vecka 37. Förskoleklass
Vecka 38. 1an
Vecka 39. STUDIEDAG
Vecka 40. 2an
Vecka 41. 3an
Vecka 42. Förskoleklass
Vecka 43. 1an
Vecka 44. LOV
Vecka 45. 2an
Vecka 46. 3an
Vi kommer att uppdatera vår blogg kontinuerligt med information så håll gärna utkik där. Bloggen når
ni via vasaskolan.net under fliken Fritids — Blogg
Mvh
Fritidspersonalen
__________________________________________________________________________________________
Till er som fortfarande är vakna efter
detta välmatade veckobrev….
Önskar er en fin sensommarhelg!
Vänliga hälsningar

Sofia
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