
  

Veckobrev V.11 

Hejsan! 

Den här veckan har gått väldigt fort tyckte en del av eleverna. 
Kanske beror det på alla roliga aktiviteter vi haft! 

Badet har gått bra. Tove och jag fick inte vara med utan sitta 
utanför och titta in. Men de var jätteduktiga. Några har redan fått 
flytta ut i stora bassängen för att öva dykning och ryggsim och för 
att ta märken.  

I onsdags var tvåorna till förskolan och läste sin saga för 
bamsebarnen. De var jätteduktiga och de som tyckte  att det var lite 
läskigt läste två och två för barnen. När vi gick tillbaka till skolan 
sedan ville de läsa sagan för barnen i 3-6:an också. Så vi ska försöka 
göra det. 

Ettorna skriver korta texter på dator tillsammans med Helena och F-
klass och det går jättebra säger Helena.  

I matten jobbar vi på tills alla blivit färdiga med kapitel 7. 

Matteboken finns även på en webbsida som heter www.bingel.se 

Alla elever har fått inloggningar dit. Fråga era barn om de tagit hem 
lappen med lösenordet på. Där kan man öva på ungefär det som vi 
arbetar med i skolan.  

http://www.bingel.se/


I no:n börjar eleverna att bli klara med sina fågelböcker. Alla är nu 
expert på en varsin fågel!  Så småningom ska de få redovisa för 
varandra eller för mig bara om det känns bättre. Några vill redovisa 
för de andra klasserna och några har redan läst upp sina fågelböcker 
för F-klassen.  

Jag skickar med barnen en lapp med tider för utvecklingssamtal. 
Kryssa för de tider ni kan så återkommer jag med tid och dag sedan. 
Hittar ni inga tider som passar så hör av er så försöker vi hitta en 
annan tid. 

 

 

Inför nästa vecka: 

Tisdag: Bad, biblioteksdag. Ta med de böcker som ska lämnas tillbaka.  

Onsdag: F-1:orna har svenska med Helena, 2:orna har svenska med 
mig 

Torsdag: Idrott inne 

Fredag: Bad. Kom ihåg instrument för de som spelar med Sverker 

 

Trevlig helg önskar Anna, Helena och Tove 

 


