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Veckobrev v. 36

FRÅNVARO

Anmäl på Skola 24
eller ring
fritidsmobilen
0723-726424.

Utflykt till skogen…
…gjorde vi i början på veckan. Det uppskattades av alla! Barnen fick lyssna
efter ljud i skogen, titta efter spår av djur och samla ihop något ätbart. Det
blev också en del sam-arbetslekar och även fri lek. Vi tog med löv som vi
hittade och väl tillbaka i klassrummet försökte barnen med hjälp av
”trädböcker” lista ut vad det var för slags träd.

Ny läsläxa

s.74-76.

Annars har mycket lektionstid gått åt till att förbereda utvecklingssamtalen.
Eleverna har fått svara på trivselfrågor, måla inbjudan till sitt eget
utvecklingssamtal, skriva ner egna tankar och funderingar kring skolarbetet

Liten Eng-läxa

fredag-fredag (gult
gloshäfte).
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och alla har fått träna på hur de ska leda samtalet.
Så det ska bli jättespännande att se hur det går
nästa vecka!
Klassen har fått arbeta med bokstavsljudet Yy
denna vecka och vi har repeterat alla bokstavsljud
med Fonomix-bilder.
Klassen har skrivit sagor med Linda och på bilden
med Deborah fick de fortsätta att måla på sina
teckningsmappar.
Jag kommer att sitta med utvecklingssamtal måndag och tisdag nästa vecka. Linda kommer att ha de
flesta lektioner i klassen, men även David Steen (vår nya vikarie) kommer att ha hand om barnen på
tisdag förmiddag.
Ett STORT tack för all hjälp med att få ordning på elevernas regnkläder. De har verkligen behövt både
regnställ och gummistövlar denna vecka. Det underlättar för oss som jobbar att allting finns på plats!
MÅNDAG 23 SEPTEMBER PROMENERAR VI TILL ICA FOCUS FÖR EN LITEN RUNDTUR BLAND FRUKT OCH GRÖNT (EFTER LUNCH).
VI KOMMER ATT HA TEMA ”YRKEN” UNDER LÄSÅRET. VILL DU KOMMA TILL KLASSEN OCH BERÄTTA OM DITT ARBETE ELLER KAN VI BESÖKA DIN
ARBETSPLATS? MAILA MIG!

Trevlig helg, så ses vi nästa vecka! Filippa

2

