
Veckobrev vecka 12 

Hej! 

Vi undrar när våren ska visa sig…. Nu pratas det ju om oväder med mer snö och 

storm. Se till att barnen har varma kläder på sig. Förra veckan noterade jag en 

del barn i klassen som är utan både mössa, vantar och överdragsbyxor och det är 

alldeles för kallt. Vi har letat på skolan och fritids, men de säger att de glömt 

dem hemma. 

I svenskan jobbar vi vidare med läsning och skrivning och vi jobbar med 

bokstaven Xx.  I matten jobbar vi vidare med talen 11-19 både i boken och med 

laborativt materiel. Det kan hända att vi kommer att göra diagnosen denna vecka. 

Idag har vi sett en film om alla de fem bondgårdsdjuren vi jobbat med. Denna 

vecka repeterar vi vad vi lärt oss och de barn som varit sjuka när vi arbetat med 

något djur får tillfälle att göra klart. Vi kommer att göra ett litet förhör i slutet 

veckan för att se vad barnen kommer ihåg!  

 

Under nästa vecka måste jag få in alla låneböcker barnen har hemma som läsläxa. 

Det är dags att återlämna dem och sen ska jag låna nya. Vi planerar nämligen att 

ha ett ”Lust att läsa”-projekt efter påsklovet. Jag skriver mer om det i 

kommande veckobrev. 

 

Idag fick ettorna besök av Hamboringen på idrotten. Båda klasserna dansade 30 

minuter var. Barnen tyckte det var roligt och deltog aktivt. 

 

Förra veckan var vi på en mycket uppskattad teater som handlade om Betula som 

skulle anlägga en trädgård. Det var bara en roll, men skådespelaren blandade in 

barnen och oss vuxna på ett mycket roligt sätt så barnen blev både paffa och 

fulla i skratt! Se bilder på hemsidan! 

 

 

Läxor: 

 Läsläxa till onsdag och torsdag. 

 Matteläxa till fredag. 

 

Hej så länge! 

Anna och Cicci 



 

       


