
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 3 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V. 4 
	
ONSDAG:	
Matteläxa åk 1, 2 och 3 
	
TORSDAG: 
Läs- och Skrivläxan åk 1, 2 
och 3 
 
	
	
Veckan 4 i korthet: 
 
Måndag: 
 
Tisdag: 
Temapresentation kl. 17 
 
Onsdag: 

 
Torsdag: 

Simskola åk 2 
 
Fredag: 
Läxhjälp kl. 13	
	
Övrigt: 
 
OBS! Studiedag har flyttat 
från 23/2 till 5/3 (Fritids 
och fsk öppen som vanligt)	
 

Äntligen har snön kommit och så bra det känns när solen kommer 
fram! Vilken fint dag det är idag!  

 
I klassen jobbade vi den här veckan mycket med ordforrådet. Vi 
gjorde några samarbetsövningar och ritade ett självporträtt. Efter 
alla blev klara så skickade vi runt självporträttet och alla fick 
skriva något snällt till den personen. Vi pratade bland annat om 
orden som talangfull, uppmuntrande, kärleksfull, stöttande och 
ivrig. Ta gärna upp de orden med era barn och låt de förklara vad 
det betyder för er. 

 
I matte jobbade ettorna med talen 11-19, tvåorna repeterade 
uppställning av addition samt problemlösning med pokemonfrågor. 
Treorna jobbade med bråktal. I läsgruppen jobbade ettorna med 
bokstaven K och Å och tvåorna med läsförstålse, framför allt övade 
vi att ”läsa mellan raderna”. Treorna fick en fortsättning av 
”Jonte”-boken som de älskar jättemycket. Det var jätteuppskattat 
att jobba vidare med den här bokserien. 

 
På tisdag nästa vecka är det dags för höstterminens 
temapresentation! Det är obligatoriskt för alla elever och vi börjar 
kl. 17.00 med en vernissage i glasgången. Musikgruppen ska 
uppträda kl. 18.00. Varmt välkommen! 

 
På torsdag börjar simskola här på skolan för alla elver i åk 2! De 
ska åka strax efter läsgruppen och är tillbaka till lunch. Eleverna 
behöver såklart badkläder och en handuk men också någonting att 
dricka och en frukt eller liknande. 

 
OBS! Vå hade ett problem att boka ishallen till Kastanjens årliga 
Iskarneval så vi fick flytta elevernas studiedag från 23/2 till den 
5/3! Iskarnevalen är nu den 23/2. En uppdaterad elevkalender 
skickar jag med i mejlen. 
 

Ha en underbar solig vinterhelg! Barbara 


