
Hej allesammans! 

Förra veckan såg vi en film som handlar om vänskap och om hur man är en god vän. Efter det pratade vi i 

klassen om vad vi hade sett och sedan diskuterade vi några frågor som kamratstödjarna i år 3-5 hade satt ihop. 

Det blev ett mycket bra samtal! 

 

Vi bifogar en inbjudan till disco på skolan som år 6 anordnar.   

Musikugglans skolavslutning är den 11 juni. Vi välkomnar er liksom föregående år till Vämöparken. Tider 

meddelas senare. Den 12 juni är studiedag för lärarna och fritids har då öppet hela dagen. 

 

Denna vecka: 

Idag har vi arbetat med bokstaven Gg. Vi läser i läseboken om Tor och hans galenskaper , jobbar med vårt 

arbetsschema, läser i våra lådböcker och skriver mer och mer! 

I matten mäter vi med linjal och räknar subtraktion och mot slutet av veckan gör vi diagnosen. Det är den sista 

diagnosen i boken och nästa vecka börjar vi i Prima Matematik 1b! 

Vi lär oss om räven och haren i SO/NO och på vägen till maten i dag uppmärksammade barnen harspår! 

Spännande!  

 

Framöver: 

 F-2 kommer att åka skridskor den 8/3. Mer information kommer. Kolla redan nu att barnen har 

skridskor som är lagom. 

 1a och 1b välkomnar till föräldramöte den 28/2 kl. 18.30. Kulturskolan medverkar. 

 

Kom ihåg! 

 V.6 har 1b inneidrott på måndag.  

 V.5 och v.7 är det uteidrott på torsdagen 

 Läsläxa till onsdag (pärlugglor) och torsdag (sparvugglor) 

 

Tänk på att barns fötter växer. Kolla gärna så att gympaskornaskorna är lagom och att de finns med i 

gympapåsen. Det är också bra att ha inneskor på sig då det blir blött i hallen. Det går utmärkt att ha ex. sina 

foppatofflor. Glöm ej extrakläder nu när det är så blött ute! 

Glada vinterhälsningar från Malin och Cicci 
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