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För en tid som denna…  Ester 4:14 
Denna vecka har fler elever varit på plats i skolan. Till 
allas stora glädje! Men fortfarande finns skoluppgifterna 
på Google class-room för de elever som är hemma med 
sjukdom. 

I matematiken har vi arbetat vidare med att addera 
hundratal. Exempelvis: 310+200= 500+10=510 
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14 OCH 15 APRIL 

LÄSLÄXA UR VALFRI 
BOK VECKA 16 
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Vi har sett film om ”Djuren i haven”. Fantastiskt 
och fascinerande! Alla har läst om delfinen och 
skrivit egna faktatexter. Det har blivit fortsatta 
övningar med alfabetisk ordning. På tisdags-
eftermiddagen var vi vid Näckrosdammens 
lekplats (som har blivit en favorit för många). På 
vägen kollade alla in bilmärken och skrev dem 
sedan i alfabetisk ordning.  

Fröken har läst ”Kommissarie Smart och 
fallet med den tomma graven”. 

Vilken läsdag (eftermiddag)!!! Jag har aldrig haft 
en klass som suttit och läst så koncentrerat en hel 
eftermiddag (med fikapaus). Efteråt frågade jag 
klassen om tiden kändes lång: Nej! Det kändes 
som 2 minuter! 

Så kan det vara när man gör resan in i böckernas 
fantastiska värld. 

Glad Påsk! Filippa 

Veckans ord v.16:  

jordgubbe, jobb, jacka, jämt, juli, 

 gädda, get, färg, igen, gick 
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Känn ingen oro…

På kristendomslektionen 
var temat ”Jesu 

korsfästelse, död och 
uppståndelse”. 
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Studiedagar:
Tisdag 14/4 och onsdag 15/4 är det studiedagar. Fritids är öppet för de som anmält 
behov av omsorg. På skolans hemsida kan ni ta del av vilka aktiviteter som planeras 
under veckan.På onsdagen är fritidspersonalen på fortbildning men istället finns 
välkända vikarier på plats. Har du möjlighet att hålla ditt barn hemma denna dag - gör 
det (men glöm inte meddela fritids). Om ni vill se veckans aktiviter finns detta upplagt 
på hemsidan - gå gärna in och kika där!
Till er som anmält behov av omsorg:
Om ni ändrat era planer och håller era barn hemma vill fritidspersonalen att ni meddelar 
detta så snart som möjligt. Undantag är naturligtvis om ditt barn blir förkylt/sjukt - då 
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kan man anmäla med kort varsel - med tanke på direktiven från Folkhälsomyndigheten. 
Tack för förståelse! 

Skolans hemsida uppdateras regelbundet med ny info 
kring Corona-viruset.
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