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Bara åtta skoldagar kvar…
Denna vecka har vi arbetat intensivt med att göra egen reklam. Eleverna har i
mindre grupper fått göra reklamaffischer för ett skoldisco samt för en
produkt/vara. Det har lockats med bland annat en 100 meter lång tårta, besök av
Zlatan och uppträdande av Marcus och Martinus på skoldiscot.
Vi har uppmärksammat Nobeldagen och lärt oss mer om Alfred Nobel, vad
Nobelpriset är och står för, vilka kategorier priset delas ut i och vem
Nobelpriset tidigare har gått till (Malala, Selma Lagerlöf m fl).
Vi fortsätter att öva på substantiv, adjektiv och verb och det är roligt att lyssna
på diskussionerna som förs när eleverna samarbetar och provar sig fram.
Vi avslutade veckan med att prata om olika konflikter som uppstår ibland.
Tillsammans hjälptes vi åt att reda ut missförstånd, ge råd och tips på hur man
kan agera och lösa en konflikt eller bråk samt lyssnat på varandra. Det är viktigt
att alla får säga sitt och känna att man blir lyssnad på och respekterad. Så kloka
och fina tankar och ord och vi avslutade med en gemensam övning.
Information
Nu är simningen över för denna gång och Johan kommer att kontakta er om
behov av simskola finns. Stort tack till Daniel och Caroline som följde med oss
och hjälpte till! Nästa vecka är det idrott enligt schema igen.
Den 13 december kommer jag att arbeta med de skriftliga omdömena och då
kommer Mari som arbetar här på skolan men är föräldraledig just nu, att
vikariera för mig tillsammans med Pontus.
Vinteravslutningen den 20 december kommer som vanligt att äga rum på kvällen.
Elevernas samlas i klassrummet kl. 17:30 och ni föräldrar är då välkomna att
mingla på skolgården där föräldrasamrådet bjuder på glögg och pepparkakor. Vi
tågar sedan ut på skolgården för vår gemensamma avslutning mellan kl. 18:0018:30. Vi håller tummarna och hoppas på lite snö och inte slask!
Önskar er en trevlig helg!
Katherine och Pontus
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