
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 50 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V.51 
	
- 
	
	
Veckan 51 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Onsdag: 

Jullunch 
 
Torsdag: 

Julavslutningen  
OBS! kl. 7.15 
 
Fredag: 
Läxhjälp kl. 13	
	
Övrigt: 
 
Onsdag: 
10/1 Vårterminen börjar 
	
 

Här kommer sista veckobrevet för den här terminen. Vad tiden har 
gått fort. Jag vill tacka er alla för en underbar höstermin. Örnarna 
är så en fin klass och det är varje dag en glädje att jobba med 
dem.  
 

I sista läs- och skrivgrupper fick ettorna en present att läsa plus 
ett häfte där de ska skriva gosedjursaga i under skoltiden, tvåorna 
och treorna jobbade båda med faktatexter, på olika nivåer såklart. 

Sista mattegrupper handlade mycket om repetition. Ettorna 
repeteterade tiokamraterna, tvåorna addition med uppställning och 
treorna division. Inga läxor över lovet, varken Matte eller Svenska! 
 

I tisdags hade vi vår lilla picknick i musiksalen. Barnen tyckte det 
var jätteroligt och stort tack till Matejs föräldrar som bjöd på 
”burek”.  

 I onsdags åkte vi till Tumba bruksmuseum. Vägen ditt var 
ett helt äventyr och även om det tog längre tid att kommer till 
museet och tillbaka till skolan så var besöket lyckat. Barnen fick 
tillverka eget papper.  
 I torsdags hade vi vår årliga vintermarknad. Den var 
jättetrevlig och jag är otrolig stolt över våra treor som stod för 
ett fantastiskt Luciatåg! Tack för alla som kom! 
 

Nästa vecka på måndag är den sista skridskoråkningen. De behöver 
matsäck med sig och är som vanligt tillbaka runt kl. 13.30. Glöm inte 
att de behöver en hjälm och bra kläder (täckbyxor, vantar etc.).  
 

På onsdag är det jullunch i skolan (OBS! Skolan slutar senast kl. 
13.00) och på torsdag är det julavslutning. Vi samlas kl. 7.15 på 
skolgården. Vi går i fackeltåg ner till Rackethallen. Efter 
avslutningen säger man till mig om man går hem direkt. Annars går 
jag upp med de barn som är kvar till skolan där fritids tar över.  
 
Vårterminen börjar onsdag den 10:e januari. Tack igen alla för en 
rolig, spännande och givande hösttermin! Varmt välkomna tillbaka!  

 
Ha ett underbart och avkopplande lov sen! Barbara 


