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Veckobrev v 4
Vi började veckan med minusgrader och snö för att sedan få se allt det vita
förvandlas till slask. Men det är lika roligt att göra snöänglar som att plaska i
vattenpölar! Även ett utmärkt tillfälle att undersöka hur och varför vädret och
årstiderna förändras med hjälp av våra sinnen. De allra flesta var säkra på att våren
äntligen är på väg men väderleksrapporten lovar kyla och snö till nästa vecka!
Under veckan så har vi jobbat på med matematiken och fortsatt att öva på den
analoga klockan. I svenskan så är det att skriva berättelser med en röd tråd (det som
binder samman hela berättelsen från första till sista sidan) som är i fokus. Vi har
även övat på stavning och hunnit med en rättstavningsdiagnos. I NO arbetar vi
med vintern och i SO med Allas lika värde, kamratskap och relationer.
I tisdags startade ALLA MED projektet får våra ambassadörer i klassen, Ronja och
Valentino. Syftet med Alla med utbildningen är att stöda en utveckling mot en
artigare och mer samarbetsvänlig skola och arbeta för att eleverna i de olika
klasserna ska känna en större trygghet och på det sättet kunna lära sig bättre. Stödet
sker genom att utbilda två ambassadörer/klass, som får konkreta uppdrag att utföra
varje vecka under sex veckor. Ambassadörerna berättar om uppdraget i klassen
under lärarens ledning och tillsammans försöker man få så många som möjligt i
klassen att utföra uppdragen. En artigare, tryggare och mer samarbetsvänlig skola
får man genom att arbeta med konkreta beteenden som visar artighet, omtanke och
samarbete.
Information
Sjukanmälan görs via Dexter då vi inte längre har telefonen att ringa till
www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/ Skulle det inte fungera går det bra
att maila mig så lägger jag in frånvaron.
Tider för utvecklingssamtal vecka 7 och 8 finns nu att boka via länken jag mailat ut
till er. Dagarna för samtalen är måndag och tisdag för bägge veckorna.
Det går fortfarande löss i klasserna och vi ser gärna att ni kikar igenom samt
lusskammar era barn nu i helgen. Så att vi blir av med dessa envisa besökare.
Från och med måndag 29/1 öppnar och stänger fritids i Andrummet.
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Viktiga datum framöver
Februari
Vecka 7 och 8 Elevledda utvecklingssamtal
Vecka 9 Sportlov
5/2 Naturskolan
13/2 Fritids stänger kl. 17:00 pga APT
19/2 Skridskor
Mars
12/3 Simning
13/3 Föreställning Kulturskolan/Kulturum
21/ 3 Studiedag
26/ 3 Naturskolan

Inför vecka 5
Måndag

Idrott- ombyte och handduk
Läsläxan tas med till skolan
Matteläxan klar, gjord på matteportal

Tisdag

Ny läsläxa delas ut, boken tas med hem
Ny matteläxa på matteportal
Katherine utbildningsdag med ledningsgrupp, Pontus vikarierar

Onsdag

Danslektion med Kulturskolan

Torsdag

Idrott- ombyte och handduk

Fredag

Trevlig helg!
Katherine och Pontus

