
	  

	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 20 
	  

Hej!  
	  

LÄXOR TILL V.21 
	  
ONSDAG: 
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
(sista!!) 
	  
TORSDAG: 
Läsläxan åk 1 och 2 (sista!!) 
 
FREDAG: 
Veckans ord åk 3 (sista!!) 
Engelskläxan åk 3 (sista!!) 
	  
	  
Veckan 21 i korthet: 
 
Måndag: 
- 
 
Tisdag: 
- 
 
Onsdag: 
Föräldrarmöte åk 3 kl. 18.00 
 
Torsdag: 
- 
 
Fredag: 
Fittjabadet 
 
	  
Övrigt: 

Sillvik 31/5-1/6 
Skolavslutning 9/6 
	  

Vi har haft en intensiv men verkligen bra vecka! I Svenska jobbade alla 
årskurs med nya läsförståelseböcker. Åk 1 har även fått nya kortlådor i 
kartoteken som de arbetar självständigt med. Där finns det olika skriv- 
och läsuppgifter. 
 
I Matte jobbade åk 3 med olika problemlösningsuppgifter och kluringar. 
Några är ganska utmanande för eleverna, men de kämpar hårt. Åk 2 
jobbade vidare med Kombinatorik (också en sort problemlösning) och åk 
1 började nosa på vad ett ental och ett tiotal är. Det är en liten 
förberedelse inför åk 2.   
 
I lördags hade vi vår städ-/arbetsdag! Tyvärr kom nästan inga föräldrar 
så ett extra tort, stort tack till de föräldrar som ställte upp för att 
förbättra barnens skolmiljö. Ett förslag till de som inte kunde delta men 
vill ändå bidra med något: finns det någon som ha en högtryckstvätt 
hemma?! Vi vill gärna tvätta fasaden utanför Örnarnas och 
Hackspettanars klassrum?!  
 
I torsdags hade hela skolan en gemensam temaredovisning. Kvällen var – 
ja, man kan säga fast ”magisk”! Det var en jättebra stämmning och alla 
elever var så stålta över det de tillverkade. Verkligen en bra kväll!  
 
Innan presentationerna började, hade vi ett möte om Sillvik. Tyvärr kom 
inte alla föräldrar så idag skickade jag med barnen en packlista och ett 
kuvert för de 100kr till Sillvik! Lista med alla aktiviteter och 
ansvarsfördelingar skickar jag nästa vecka! 
 
Nästa vecka fredag ska vi åka till Fittjabadet! Det var barnens önskemål 
för vår belöningsburk. De behöver bara badkläder och någonting att 
dricka – vi är tillbaka till lunchen! De få jättegärna ta med sig 20 kr att 
köpta någontin i kiosken, om det är ok för er?! Men gärna inte mer än 20 
kr! 
 
Jag vill påminna alla föräldrar från elever i årskurs 3 att det är 
föräldrarmöte inför nästa läsår på onsdag 25/5. Mötet börjar kl. 18.00 i 
Igelkottens klassrum! 
 

Vi önskar er en trevlig helg! 
Barbara och Co 


