
 

  

 
 
 

Veckobrev v. 7 
 

Hej!  
 
LÄXOR TILL V.8 
 

MÅNDAG: 

Veckans ord åk 2 och 3 
 

TORSDAG: 
Skriv- och läsläxan åk 1 och 2 
 
 

Veckan 8 i korthet: 
 
Måndag: 

Simskola (åk2) 

 
Tisdag: 

 
Onsdag: 

Simskola (åk2) 

 
Torsdag: 

Dekoration hjälmar 

 
Fredag: 

Iskarneval 
 
 

Övrigt: 

- 

 

 

 

 
 

Snart är det dags för sportlov och här kommer sista veckobrevet 

innan lovet! 

 

Nästa vecka på fredag har vi Kastanjens årliga Iskarneval! På 

torsdag ska vi redan börja att pimpa upp alla hjälmar med våra 

faddrar och faddrarbarn. Temat är självklart ”Framtiden”, så 

hjälmarna kommer att se väldigt spännande ut! Så glöm inte att ta 

hjälmar och några special dekorationer ni vill använda med er redan 

på torsdag! På fredag ska vi åka dit efter första lektion och är 

tillbaka senast kl. 14. Finns det föräldrar som gärna vill åka med oss? 

All hjälp är välkommen!  

 

Till Iskarnevalen behöver alla matsäck och något att dricka, kanske 

också en frukt för på vägen hem. En bra utrustning är viktig, så 

hoppas alla skridskor, täckbyxor, vantar och hjälmar är användbara 

och redo. Säg till om ni behöver någonting! 

 

Den här veckan började ettorna att mäta med sitt eget spann. Ett 

spann är längden mellan tummen och pekfingret. I klassen jobbade 

de vidare i sin ZickZack bok och vi pratade lite om olika tempus som 

till exempel ”ger” och ”gav”.  

 

Tvåorna jobbade mycket med å-ljudord som de också hade som 

veckans ord. I Matte försökte de att reda ut olika 

problemlösningsstrategier och gjorde en diagnos som vi kommer att 

prata mer om under utvecklingssamtalen. Tack igen för er 

flexibilitet vad gällde simskolan i onsdags. Det var väldigt kort 

varsel och vi visste ingenting heller om att simhallen skulle vara 

stängd den här dagen!  

 

Treorna förbereder sig i full fart inför de Nationella proven både i 

Matte och i Svenska. Dessutom läste de färdig sin bok i läsgruppen 

och i klassen jobbade vi tillsammans med m-ljudtord. 

 

På grund av Iskarnevalen kommer vi inte ha mattegrupp nästa vecka 

och därför inga matteläxor heller. Matteläxorna vi delade ut den 

här veckan är till veckan efter sportlovet. Läsläxan ska man som 

vanligt lämna in på torsdag! 

 

Vi önskar er en trevlig helg och ett underbart sportlov! 

Shkelzen och Barbara 


