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Händer under vecka v.48

Läxa

Måndag: F-klassen leker, ”Bästa bokstaven” vi tränar på
gapmunnen.
1:orna träffar Trulsa som kommer som kommer med sin
femtonde bokstav. På matten tränar vi på begreppen längd
och vikt.
Tisdag: F-klassen leker och har idrott. Ta med ombyte och
handduk. Vi träffar också Trulle Troll och tränar på långa
- korta ord.
1:orna får sin läxa och tränar läsning. Läsläxa till 5/12 är
kap. 10. På matten räknar vi med pengar.
Onsdag: Alla i f-1 går på utedag till Bräckeskogen. Det är
ok att ta med en frukt eller macka. Stövlar och
regnkläder är obligatoriskt. På em. dokumenterar vi
utedagen.

1:orna har läxa
tisdag-tisdag

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida eller om du
följer länken på vår blogg.
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/
Det finns även en app som ni kan ladda ner
till mobilen som heter ”Din skolmat”

Torsdag: F-klassen leker, matematik.
1:orna Vi arbetar och diskuterar kring vad advent är. Vi
tränar advents sånger inför vårt kyrkbesök.
Fredag: Hela skolan går fackeltåg till Ås kyrka direkt på
morgonen. Där firar vi 1:a advent. Då vi kommer tillbaka till
skolan har vi lite adventsmys. 1: luckan på
adventskalendern öppnas.
Ingen idrott för åk. 1.

Information!
•

Fredag den 8 december kommer vi att fira Nobel, och då göra det lite festligt med en ”Nobelmiddag”.
Finns det någon förälder som känner att den gärna vill hjälpa till och servera barnen, så är det mycket
välkommet. Hör av er så snart som möjligt. Vill ni som hjälper till med serveringen även äta på skolan så
måste vi meddela även det så snart som möjligt till köket så att de kan lägga beställningen.

•

Lössen är på besök igen. Håll noggrann koll i barnens hår.

•

Som vanligt är det kläder efter väder, då vi är ute varje dag.

•

7 december kommer åk.1 att baka Lussekatter. Är det någon förälder som vill hjälpa till är ni välkomna
att höra av er.
Vi önskar er alla en trevlig vecka.

