
Hej allesammans! 

Det var ett gäng glada och pigga barn jag tog 
emot i måndags, efter sportlovet. Jag hoppas att 
alla hade en bra vecka oavsett om man varit på 
fritids eller haft ledigt. Barnen verkade nöjda!

Veckans arbete: 

 Veckan inleddes med genomgång av 
bokstaven ”h” -luftaren. Under veckans gång har 
vi tränat vidare på detta ljud genom att bygga 
ord på magnettavlor, spelat bingo, tränat i 
Skivläs, haft diktamen och lästränat på egen 
hand.

 I matten har vi ägnat en del tid åt olika 
mattespel. 

 Vi har startat ett nytt 
tema som går under 
namnet ”Hälsokunskap”. Vi 
inledde med att diskutera 
vad hälsa är - de fick prata i 
smågrupper och sedan delge varandra. De tre 
första veckorna handlar om sömn. Vi såg en film 
där vi bl a fick höra en sömnforskare berätta 
varför sömnen är viktig och vad som händer i 
kroppen under sömnen. 

Läxor till vecka 9: 

Läsläxa:  
Munläs sid 64-67 
(bokstaven ”u” - 
rundmunnen)

Matteläxa: 

Träna addition och 
subtraktion (se särskilt 
papper)

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och hänglås. 

Hörseltest: 

På tisdag kontrolleras 
barnens hörsel av 
skolsköterska Sandra. Inga 
föräldrar behöver vara 
med vid detta tillfälle. 
Skulle Sandra 
uppmärksamma något 
särskilt hör hon av sig till 
er. Hör ni inget är hörseln 
utmärkt! (kan vara bra att 
veta i vissa sammanhang:) 
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Igår bytte vi platser i klassrummet - det är alltid en happening i sig!
I tisdags lekte vi i våra lekgrupper på bambarasten.
På tisdagens temapass var det ”Expedition skogen” med David. 
Under torsdagen hann de flesta beskriva sina saker för klassen. Resten har 
gjort det idag. Jag är imponerad över deras förmåga att ställa sig för klassen 
och försöka beskriva sin sak så att de andra ska kunna gissa vad det är. En stor 
eloge till alla barn!
Skolveckan avslutades med FEST (signerad David) eftersom de äntligen fått 
ihop 10 kryss på fredagsutmaningen=de har vunnit över mig alla dessa 
gånger!!!

Önskar er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar 

Sofia


