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Händer under vecka v.7

Läxa

Måndag: F-klassen arbetar med bästa bokstaven
(läppbitaren) och leker.
1.orna får en ny bokstav av Trulsa och jobbar med ett nytt
arbetsschema.
Tisdag: F-klassen leker och har idrott (eleven planerar). Ta
med ombyte och handduk. Vi Vi leker stavelselek med Trulle.
1:orna får sin läxa och tränar läsning. Läsläxa till 13/2 är
kap. 15. På matten fortsätter vi att träna på ental och
tiotal.
Onsdag: Alla i f-1. Vi redovisar i våra expertgrupper på fm.
På eftermiddagen har vi alla hjärtansdag-pyssel.
BOKBUSSEN KOMMER.
Torsdag: F-klassen lek och arbete med matte där vi
bekantar oss med hälften och dubbelt.
1:orna Vi arbetar och diskuterar vidare kring religionernas
skapelseberättelse. Vi kommer även att arbeta med
berättelsen om Noaks ark. I matten arbetar vi med ental
och tiotal, addition och subtraktion.

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”

Fredag: F-klassen leker och arbetar med värdegrund.
Åk 1 har idrott, ta med idrottskläder och handduk.
På svenska fortsätter vi att arbeta med veckans bokstav och
på hur en berättelse är uppbyggd.

Information!
•

Under våren kommer F.orna att vara gympaledare. Det innebär att man får vara med och planera
gymnastiken tillsammans med Camilla och Kristina.

•

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

•

Under mars och april kommer Jenny i åk 1 att vara sjukskriven, p.g.a. en höftoperation. Vikarie
kommer att vara Ingvor Krantz. Ingvor är en pensionerad lärare som träffat eleverna flertalet
gånger.

•

Fritids önskar att de barn som är på fritids på tisdag, 13/2, hämtas senast kl.1630 denna dag
(p.g.a. ATP )
Vi önskar er alla en trevlig helg och ett trevligt sportlov.

