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Hej på er!
Nu är första delen av vårterminen kommit till sitt slut och vi
ser fram emot ett härligt Sportlov med allt vad det kan ha att
erbjuda. Några kommer kanske vara på fritids och ha det
mysigt, några åker skidor, någon kanske hälsar på kusiner
och andra tar det bara lugnt. Det är ett lov som vi hoppas
skapar mycket ny energi och friska elever på återseende i
vecka 8.
Under veckan som gått har vi skrivit en hel del, vi fortsätter
att träna oss på att forma bokstäver, skriva hela meningar
med stor bokstav och punkt samt att få förståelse för det vi
läser.
I matten har vi fortsatt jobba med problemlösning och igår
hade vi diagnos i matteboken, som avslutar kapitel 2. Efter
lovet gör vi ett summativt prov som ger oss lärare möjlighet
att fånga upp de elever som vi ser kan behöva lite extra
träning på berörda områden.
Igår när vi skulle gå till naturhistoriska hade vi fått ett mail
från personalen från museet där de informerade oss om att
vår lektion tyvärr blivit inställd på grund av sjukdom, men att
vi förhoppningsvis får komma till dem vid ett annat tillfälle. Vi
återkommer när vi vet hur det blir. Med anledning av detta
fick vi tänka om och det landade i att vi tog en härlig
promenad till Stadsbiblioteket där vi läste ur en spännande
bok och lärde oss mer om biblioteket. Sedan promenerade vi
tillbaka och åt våra härliga matsäckar i klassrummen, mysigt
och lyckats trots allt.
Idag har vi haft idrott och pratat och diskuterat
barnkonventionen som sedan årsskiftet är lag.

Läxor v. 8
Svenska: tisdag till måndag
Matteläxa: tisdag till måndag
Veckans ord:
häxa

ganska

gamla

rädd

rätt

snäll

dörr

öppna

inne

fotboll
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Sportlov och vecka 8
Nästa vecka njuter vi av allt annat som inte hör till skolan, men det är viktigt att fortsätta läsa
och färdighetsträna matematik, enkla additioner och subtraktioner. Ska ni kanske åka långt,
använd er av registreringsskyltarna på bilarna, kanske tävla vem som kan addera siffrorna på
bilen framför snabbast brukar vara roligt. Kanske kan man också tänka att man adderarar de
två första siffrorna för att sedan ta med subtraktion och subtrahera med den sista, genast en lite
svårare utmaning. Spela spel tillsammans, kortlekar och Yatzy är bra och relativt enkelt att ta
med sig.
Veckan efter lovet blir det som vanligt igen, vi börjar måndagen med matematik, musik och
veckans bokstav och läsläxan förhörs, så glöm inte läsboken (Den magiska kulan). Under
tisdagen delas läxorna ut och vi går igenom dem innan ni får hem dem. Vi har sångstund och
fortsätter med både svenska och matte under tisdagen, onsdagen och torsdagen. Fredagen
innebär idrott för alla likaså NO/SO.
Gällande idrotten så är det jätteviktigt att alla har ombyte och skor på fötterna. Se gärna över
det hemma och hjälp era barn att få med sig kläder på fredagarna, tack.

På onsdagen har vi GOTD, ledtråden: ”eftertraktad kolbit” får ni klura på under lovet.

Några elever har med sig matteboken hem över lovet och det är bra om de angivna sidorna blir
klara och att boken kommer tillbaka till skolan på måndagen i v. 8. Vi använder matteboken i
stort sett varje dag i skolan och det är därför extra viktigt att den kommer tillbaka till skolan
varje dag.

Nu önskar vi er alla en härlig vecka så ses vi vecka 8, friska och krya.

Trevlig helg och lov!
// Ingrid och Frida
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Kalendarium
Februari:
v. 7 – 10 till 14 februari Sportlov
Onsdagen den 26 februari Musikfestival på Lorensbergsteatern
Mars:
Torsdagen den 5 mars studiedag, skolan stängd.
Fredagen den 6 mars SAMS
Onsdagen den 4 mars, Konst och Kompisar på Konstmuseet, Matsäck.
Fredagen 20 mars SAMS
April:
v. 15 – Påsklov 6 april till 13 april
Torsdagen den 16 april besök på Stadsmuseet, matsäck.
Torsdagen den 30 april vårsånger
Maj:
Fredagen den 1 maj helgdag, skolan stängd
Tisdag och onsdag, 12 till 13 maj Sam-dagar.
Fredagen den 15 maj SAMS
Fredagen den 22 maj lovdag
Tisdagen den 26 maj, Upptäck Slottsskogen, matsäck.
Juni:
5 juni avslutning på Lorensbergsteatern klockan 10.

