
	  

	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 2 
	  

Hej! 	  
	  
LÄXOR TILL V.3 
	  
ONSDAG: 
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
 	  
TORSDAG: 
Skriv- och Läsläxan åk 2  
	  
FREDAG:	  
Veckans ord åk 2 och 3 
Engelskläxan åk 3	  
 
	  
Veckan 3 i korthet: 
 
Måndag: 
 
Tisdag: 
 
Onsdag: 

Temapresentation kl. 17:30 
 
Torsdag: 
 
Fredag: 
 
	  
Övrigt: 

28/1 Öppet Hus 
 
 
	  

God fortsättning allihopa och välkomna tillbaka efter ett 
förhoppningsvis avkopplande jullov! Snön har i alla fall kommit 
och det är skönt att se hur mycket barnen njuter av den under 
rasterna och på fritids.  
 
Eleverna verkar utvilade och full av energi. Treorna jobbade med 
bronsåldern och i Matte fick de prova ett gammal nationellt prov 
så de ser var de ligger. Det gick bra! Tvåorna jobbade mycket 
med läsförståelse. I Läsgrupp fick eleverna välja en ny bok som 
alla ska läsa samtidigt. De valde en fortsättning på Miniboken. 
Men självklart har vi också andra böcker i vårt bibliotek som 
eleverna jättegärna får ta med sig hem. De kan så klart 
provsmaka andra böcker också. 
 
Ettorna fick nu en mattebok och en läs- och skrivbok. De tycker 
att det är jättespännande och började med full fart att jobba i 
dem. Också bra att veta: i Matte har vi börjat med 
tiotalsövergång upp till talet 12!  
 

Nästa vecka onsdag har vi temapresentation! Jag har redan fått 
tillbaka några lappar och är jätteglad att ni är så engagerade och 
deltar. För eleverna är ju kvällen obligatorisk. Kl. 17:30 går 
eleverna med er föräldrar till sin seanaste verkstadsgrupp och 
där börjar presentationen, inte i musiksalen! Så det är lite 
annorlunda det här året och vi återkommer med ett program på 
måndag! 
 
En sak som er lite sorlig men väldigt skönt för henne, är att 
Maria Elena är från och med nu mammaledig! Vi ser fram emot 
det här äventyret tillsammans med henne och önskar henne en 
fantastisk tid! Agata tog också en annan väg i livet och har slutat 
på fritids. Istället har Henke kommit och vi välkomnar honom. De 
har inte satt igång någon organisation ännu så vi kan inte säga 
vem som kommer att jobba med oss. Men det går ändå jättebra, 
särskilt som Örnarna är så duktiga som de är! 
 
 

Vi önskar er en trevlig helg! 
Shkelzen och Barbara 


