
Hej allesammans! 

Det har blivit dags för läsårets sista veckobrev…. 
sommarlovet närmar sig och efter sommaren är de 2:or. 
Vi har pratat en del om deras utveckling under året. De 
har själv tittat på sådant de skrev i början av 1:an och 
jämfört med det de skrivit på senare tid. Det är STOR 
skillnad kan jag säga - roligt för barnen att se detta. Det 
har hänt mycket under året som gått!

Veckans arbete: 
 I skrivande stund befinner sig barnen ute på Stora 

gården där de visar upp sina bondgårdar för de andra 
klasserna på lågstadiet. De är så stolta över det de 
tillverkat och byggt!

 Vi har arbetat med att göra färdigt påbörjade 
uppgifter.

 I matten har vi pratat om de geometriska formerna; 
cirkel, kvadrat och rektangel. Vi har också bekantat oss 
med begreppen sida och hörn.

Info vecka 24: 
Skolavslutning: 

Läsårets sista dag är 
onsdag 16/6. Barnen 
börjar kl. 8.00 som 
vanligt men slutar 
tidigare - ca 12.15. P g a 
pandemin finns det 
tyvärr ingen möjlighet 
för föräldrar att 
närvara på 
avslutningen.

Fritids stängt: 

Fredag 18/6 är fritids 
stängt. 

VECKOBREV 23 
 Klass 1 Vasaskolan



 I svenskan har vi läst både högt och tyst, tränat läsförståelse och skrivit i våra sagoböcker.

 Klassen har tränat schack och programmering med 
Simon.

 I no:n har lärt oss om olika material och deras 
egenskaper. Vi har också gjort experiment för att testa 
vad som flyter och sjunker i vatten. Barnen fick i 
grupper fylla i ett schema där de skulle ange; VAD de 
skulle testa, vad de TROR HÄNDER, sedan PRÖVA 
och till sista skriva VAD SOM HÄNDE. 

Fritidsinformation: 

Fritids laddar inför lovet som kommer att bestå många kreativa utmaningar, utflykter, 
fotbolls-em, vattenkrig och mycket mer. På tisdag vankas en SPA-dag på fritids med 
avslappning, fotbad och hårfix. Vi vill även påminna om att den 18e Juni är det studiedag och 
fritids har stängt.

Stort tack för fint samarbete under året som gått! 
Jag önskar er en fin och härlig sommar!

Vänliga hälsningar Sofia


