
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 7 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V. 8 
	
ONSDAG:	
Matteläxa åk 1, 2 och 3 
	
TORSDAG: 
Läs- och Skrivläxan åk 1, 2 
och 3 
 
	
	
Veckan 8 i korthet: 
 
Måndag: 
 
Tisdag: 
 
 
Onsdag: 

 
 
Torsdag: 

Simskola åk 2 
 
Fredag: 
ISKARNEVAL	
	
Övrigt: 
Studiedag 5/3 (Fritids och 
förskolan öppen som vanligt) 
 

Här kommer sista veckobrevet innan sportlovet. 
 
Inger Nordheden har kommit tillbaka tillsvidare för att 
vikariera för Anna. Hon kommer att ha ettorna i läs- och 
mattegruppen. Den här veckan jobbade de med bokstaven Jj 
och Uu och i matte jobbade de med pengar igen.  
 
Tvåorna hade simskola igen och under läs- och skrivlektionen 
fortsatte de med att skriva sina sagor. Tanken är att de är 
klara nästa vecka så att vi kommer igång med sin kollegiala 
feedback till sagorna. Mattelektionen blev inställd pga deras 
konsertbesök av Botkyrka Kulturskola. Konserten var “ganska 
rolig” tyckte barnen.  
 
Treorna fortsatte med alfabetiskt ordning under läs- och 
skrivlektionen och började med vinklar och geometri i matten. 
 
I fredags hade vi lågstadiets alla-hjärtans-dag-fest. Det blev 
jättekul och alla barn samarbetade otroligt fint med varandra. 
Så härligt att se hur samarbetsvilliga de är! 
 
På fredag är det Iskarneval på Sätra IP. Niorna kommer att 
ordna lekar och tävlingar för sina yngra kamrater. Vi ska gå 
från skolan efter första rasten (runt kl. 9.30) och är tillbaka 
vid kl. 13.00. De behöver matsäck och någoting att dricka. 
 Vi har en tradition att pynta hjälmar dagen före. Så på 
torsdag ska vi samarbeta med våra faddrar och fadderbarn 
och göra våra hjälmar fina. Det betyder att de behöver ta 
med sig hjälmarna till skolan på torsdag. 
 
Innan jag önskar er ett trevligt lov vill jag påminna er om att 
på måndag efter lovet (5/3) har vi studiedag på Kastanjen. 
Fritids och förskolan är öppen som vanligt men det är inga 
lektioner. 
 

Ha en underbar helg och trevligt lov efteråt! Barbara 


