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Hej!
Tack för alla bidrag till Aktion julklappen! Vi har pratat mycket kring varför vi bidrar och tittat
på filmer från barn som mottagit julklappar, från det att vi samlar in tills de når mottagaren.
Även denna vecka har gått i raketfart och nu är det inte många veckor kvar till jul. Denna
vecka har vi arbetat mycket i mindre grupper där fokus har vart att förklara och lära av
varandra. I matematik har vi räknat tillsammans på stora tavlan och på elevernas miniwhiteboard, tre viktiga begrepp har vart i fokus: uppställning, minnessiffra och låna. Vi har
skrivit faktatexter om kroppen, fortsatt att redovisa intervjuer, letat substantiv i vår omgivning
och vardag samt skrattat åt Sune tjejtjusaren under högläsningen. Vi har även infört
rörelsepauser varje dag, klassvärdarna ansvarar för aktiviteten och väljer ett kort klipp med
rörelser, danser eller uppdrag.
Vi övar även för fullt inför Advents- och ljussamlingen som vi i åk 2 kommer att hålla i den 1
december. Vi kommer att ha två föreställningar kl. 8:30 samt 9:00 och då är ni föräldrar
välkomna att vara med.
Vår fredag blev en riktig lyxfredag! Höjdpunkten var såklart besöket från Anders som
berättade om sitt yrke arkeolog, om utgrävningar, om Sigtunas historia och visade både
bilder och hade med sig riktiga fynd. Klassen hade förberett frågor till Anders och gissa om
jag var stolt när jag fick läsa alla fantastiska frågor! Ett stort tack till Anders som kom och
förgyllde vår fredag!
Under vecka 47 och 49 kommer vi att åka till Midgårdsbadet och simma. Båda gångerna är
på en torsdag men vid olika tider, ni ser dem i kalendariet nedan. Till den sena simtiden som
är nästa vecka har jag beställt lunch då vi inte hinner äta i skolan, vi äter efter simningen
innan vi åker tillbaka. Har någon förälder möjlighet att följa med får ni gärna göra det, det är
bara att ni meddelar mig.
Vi är äntligen igång med matteportalen och läxan är från torsdag till torsdag. Eleverna har
fått med sig sin inloggning men hör av er om det inte fungerar. Läsläxa och läsprotokoll är
som vanligt från tisdag till tisdag, viktigt att protokollet följer med tillbaka till skolan varje
tisdag.
Påminner om att lämna in jullovslappen till fritidshemmet senast den 27/11. Ni kan lämna
den till Joakim eller till mig.
Till julpysslet tar fritids gärna emot allt material ni kan avvara, äggkartonger, glasburkar,
konservburkar, mjölkkartonger, tyg med mera. Lämna in allt till personalen på Svalan eller till
mig så lämnar jag det vidare.

Önskar er en trevlig helg!
Katherine och Joakim

Nyfikna elever, spännande bilder och ca 1000 år gamla fynd att titta på.
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47

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Ingen idrott!

Läsläxa och
läsprotokoll

Dans

Simning 10:45
Midgårdsbadet

Fredag

Läxa på Matteportal
48

Idrott

Läsläxa och
läsprotokoll

Ingen dans!

Katherine på
ledningsmöte
heldag

Adventssamling/ljus
samling
Faddergrupp

Läxa på Matteportal
49

Ingen idrott!

Läsläxa och
läsprotokoll

Dans
Katherine på
kurs förmiddag

Simning 8:45
Midgårdsbadet
Läxa på Matteportal
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Idrott

Läsläxa och
läsprotokoll

Dans

Idrott
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Idrott

Läsläxa och
läsprotokoll

Dans

JULLOV

Vinteravslutning

JULLOV

