Vecka 48,49
Hej hej!
Äntligen adventstid! Idag har haft en stämningsfull adventssamling utanför kyrkan i
solsken, vacker utsikt och frost. Vi sjöng, samtalade och varje barn fick tända ett litet ljus (i
mindre grupper) inne i kyrkan. Vi avslutade samlingen med att höra klockorna ringa!
Veckan har gått fint med sång, lek och arbete: härligt! På idrotten lekte vi ”minutboll”,
”råttsvansen” och avslutade med massage. No: avslut på experiment med smörgåsar!
Pontus har varit sjuk i veckan och vi har haft lite olika vikarier.
Nu när kylan kommer vill vi slå ett slag för overallen! Vi har ju våra vandringar till och
från campus: lättast då att snabbt ta på sig en overall istället för tvådelat. Tack på få
förhand.
Nästa vecka börjar vi fira advent här, i väntan på julen. Vi ska öppna luckor, tända ljus och
lyssna till julläsning. Ett varmt och stort tack till familjen Åkerlind som skänkt en
”Snällkalender” till klassen (utgiven av föreningen mot mobbing: ”Friends”) med snälla
uppdrag att utföra varje dag! Tusen tack! Vi fick även en vacker julkalender av kyrkan.
Nästa vecka ska julpyssla lite tillsammans med leoparderna!
Skärpta restriktioner
Det är fortsättningsvis viktigt att vara hemma vid minsta tecken på förkylning, samt hålla
barn hemma tills 2 dagar symptomfri. På förekommen anledning bejaka följande: när ni
anmäler frånvaro i Schoolsoft, skriv även anledningen till frånvaron i
kommentarsfältet, tack.
Hämta läxor från skolan redan dag 2 vid frånvaro. Följ schemat nedan noga gällande
sidanvisningar. När ni hämtar läxor önskar vi att ni undviker att komma kring skolstart,
lunch och när skolan slutar, eftersom det då är rätt trångt i vår korridor och kapphall. Hör
av er innan ni kommer samt be någon hämta läxan åt er. Tack!
Läxa vecka 49
Lämnas ut onsdag, lämnas in tisdag.
Arbete med bokstaven Åå.Ditt barn ska leta saker hemma som har bokstaven/ ljudet ”å” i
sig! Skriv gärna, rita till.
Veckans läsläxa : Ni ska läsa boken vid minst fyra tillfällen (olika dagar) under veckan och
därefter fylla i medföljande läsprotokoll: lämna in senast tisdag (jag hinner inte alltid
kommentera men läser alltid). Böckerna kommer att ha olika nivåer: nivå 1 har nästan
ingen text och där berättar barnet om bilderna/ förloppet med ev stöd av er. Hjälp ditt barn
att utveckla språket genom att försöka undvika ord som ”dit”,”den” ”det”. Sträva istället
mot att få barnet att berätta med fullständiga meningar, t ex ”katten sprang in i huset”
istället för ”den sprang in”.
Hör gärna av er om ni behöver en svårare/ lättare text och läs även egna böcker hemma
med (tillsammans eller högläs) samt prata om innehållet!
Hoppas att ni får mysiga lässtunder tillsammans!📚
Framförhållning:
11/12 Luciafirande för barnen presenterat av åk 3 utomhus.
(Troligen) 16/12: Liten vinterexpedition: skridskor på IP! (Förbered: lånade eller egna
skidskor)
Julavslutning: 18/12 Skoldagen avslutas kl 12. Fritids återkommer med länk.

Önskar er en fin första adventshelg!✨ Varma hälsningar från Eleonor och Pontus

Vecka 49
Förskoleklass Tigrar
Samling på stora skolgården, utanför matsalen kl 8.15 mån, tis , tors. Promenad med Pontus till campus. Vid
idrott ons och fre: kom gärna ombytt till hallen. Omklädningsrum öppnas 8.10.
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