
	  

	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 49 
	  

Hej! 	  
	  
LÄXOR TILL V.50 
	  
ONSDAG: 
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
Engelskläxan åk 3 (OBS! den 
här veckan istället för fredag) 
	  
TORSDAG: 
Skriv- och Läsläxan åk 2 (åk 
1 kommer att delas ut på måndag)	  
	  
FREDAG:	  
Veckans ord åk 2 och 3 
 
	  
Veckan 50 i korthet: 
 
Måndag: 
 
Tisdag: 
 
Onsdag: 
 
Torsdag: 

Vintermarknad kl. 18 
 
Fredag: 
 
	  
Övrigt: 

16/12 Sydpolen 
17/12 Jullunch 
18/12 Julavslutning 
 
 
	  

Jag hoppas att alla mår bra?! Vintermörkret kan vara 
ganska krävande och på vintern blir man ofta sjuk. Jag 
hoppas att ni ändå är glada och pigga och att ni har många  
stunder med era nära och kära där ni kan tanka energi och 
kraft. 
 
Vi kom precis tillbaka från veckans andra skridskoäventyr. 
Det var inte alls planerat och i det här sammanhanget vill 
jag verkligen tacka er igen för att ni var så flexibla. Det 
var mycket kort varsel och vanligen tar jag inte sådana 
beslut med så kort varsel, men Shkelzen fick erbjudandet 
om en extra tid i Sätrahallen och jag tyckte att det är bra 
om de får öva en sista gång innan Iskarnevalen i februari.  
 
I matte fortsatte ettorna med problemlösning. Jag vill att 
de börjar skriva egna problemlösningar snart och det går 
jättebra. Tvåorna har också börjat med problemlösningar 
och treorna med. 
 
I svenskan jobbade treorna med sj-ljudet som är verkligen 
inte så lätt. Tvåorna jobbade med vokaler i och ettorna 
fotsatte jobba med olika verb (spelar, rider etc.) samt 
skriva sagor. Sanna var sjuk två dagar den här veckan, så 
ettorna fick ingen skrivläxa – det kommer att delas ut på 
måndag. 
 
Nästa torsdag är Kastanjens årliga vintermarknad. Vi 
börjar kl. 18.00. Den första halvtimmen har det barn, som 
tillverkat sin sak, företräde till att köpa den egna saken. 
Efter det är det fritt fram att köpa från alla stånden. 
Treorna har ansvar för Luciatåget. Det ser jag verkligen 
fram emot! Luciatåget börjar kl. 19.00. Varmt välkommen! 
 

Ha en underbar helg! 

Maria Elena, Shkelzen och Barbara 


