
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 6 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V. 7 
	
ONSDAG:	
Matteläxa åk 2 och 3 
	
TORSDAG: 
Läs- och Skrivläxan åk 2 och 
3 
 
	
	
Veckan 7 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Tisdag: 
 
 
Onsdag: 

Konsert Kulturskola åk 2 
 
Torsdag: 

Simskola åk 2 
 
Fredag: 

Alla-hjärtans-dag-fest 
Läxhjälp kl. 13	
	
Övrigt: 
Iskarneval 23/2 
 

Den här veckan jobbade tvåorna i matte med klockan och hade 
ett prov. Treorna fortsatte med tidsberäkningen innan vi 
börjar jobba med geometri.  
 
I svenska jobbade tvåorna och treorna med alfabetiskt 
ordning.  
 
I klassen pratade vi mycket om de olika årstiderna och jordens 
och månens position i samband med solen under ett helt år. 
 
Anna har varit sjuk hela veckan. Ebru och Linda tog Annas 
matte- och svensklektion med ettorna. De fortsatte jobba 
med det de hållit på senaste tiden men de fick inga läxor. Ni 
kan gärna repetera senaste läxan och träna läsningen men 
annars kommer de forsätta sitt arbete nästa vecka igen. 
 
Nästa vecka på onsdag ska tvåorna gå till Brunnaskolan för att 
lyssna på en konsert av Kulturskolar Botkyrka. Vi går från 
skolan på morgonen efter samlingen och är tillbaka till lunchen. 
 
Onsdag är alla hjärtans dag. Vi vill fira den genom att ha en 
liten fest på fredag. Hela lågstadiet ska vara med och hitta på 
olika stationer. Barnen kan kommer i röda kläder. Ta med om ni 
har? 
 

OBS! På måndag är det skridskoråkning! Barnen behöver en 
matsäck och någonting att dricka. Tänk på lämpliga kläder som 
vantar, överdragsbyxor och hjälm. Det är sista åkningen med 
klassen innan Iskarnevalen och det kommer bli jätteroligt! 
 

Jag vet inte om ni kommer ihåg men i höstas hade vi besök av 
en journalist som var med oss örnar i klassen. Artikeln som 
handla om Freinet och om örnarnas arbete i klassrummet har 
publicerats nu i senaste numret av Pedagogiska Magasinet. Det 
är en pedagogiskt magasin som alla skolor i Sverige brukar 
läsa. Jag skicka med er en länk där ni kan läsa hela artikeln.  
 

Ha en underbar helg! Barbara 


