VECKOBREV FÖRSKOLEKLASS inför v.13
Hej!

Vi har i veckan att prata om vilka regler vi har på skolan/arbetsrummet/leken.
Det har varit en del klagomål på varandra. Vi tittade på de regler vi satte upp i
höstas och fyllde på med några till. (Inte retas, lyssna när någon säger SLUTA,
inte hota varandra med stryk mm, stanna och lyssna när någon vill säga mig något,
inte svära eller använda “fula” ord. Vi är snälla med varandra och låter alla vara
med i lekar.) Kommer att prata med eleverna i klass 1-3 om att tänka på samma
regler.
F-klassen har fått ge nya förslag till aktiviteter de vill att vi gör tillsammans.
Det kom upp en hel del och vi har redan börjat att plocka bland förslagen. Vi har
lekt Hela havet stormar, vikt flygplan och de har fått rita på “vita tavlan”. Skrev
upp förslagen på tavlan och vi bockar av eftersom.
Veckans nya bokstav var Cc, vi har lärt oss om klockan (hel och halv timme). I
Trulle har vi räknat ljud i ord. Ibland låter en bokstav som två ljud, X=ks, och
ibland finns det ljud som inte låter alls, Theo=Teo. Dubbla MM låter som ett
ljud, har vi också lärt oss.
På tisdag var det en hel del utklädda elever som fanns på skolan. De var pyjamas
klädda, pirater, baseballspelare och figurer från serievärlden.
Idag torsdag har vi provat att få olika saker att flyta på vattnet-ytspänninng.
Vecka 13:
Vi fortsätter att räkna ljud i ord och vi kommer att repetera de bokstäver vi har
gått igenom. Vi kommer att klippa ut ord som börjar på bokstäverna och tillslut
ska det bli till en saga. Vi börjar på ett nytt tema inom SO området; LÄNDER.
Det idrott inne i matsalen, endast f-klassen. Glöm inte skicka med ombyte och
dusch grejer. Under torsdag blir det dragning i vårt skidlotteri. Alla får välja
ett pris från vårt prisbord.
Utvecklingssamtal pågår under veckan.

vecka 13
Måndag

23/3- 26/3

utvecklingssamtal under veckorna 13-15

Idrott- inne

Tisdag
Onsdag
Utestund

Torsdag
Dragning skidlotteriet

Fluor

Kommande datum: Hel friluftsdag 8 april

