Veckobrev inför v. 35
Hej!
Då är det dags för det första veckobrevet det här läsåret:
I år har hela skolan som mål att arbeta språkstödjande. Det innebär
att vi kommer att fokusera kommunikationen, samt använda oss av olika
strategier för att främja språkutveckling, såsom bildstöd, tecken som stöd,
digitala hjälpmedel, anpassade läromedel och scheman m.m. Vi hoppas
att det arbetssättet kommer att gynna flera elever.
Jag vill även informera om att skolan har en årslicens på ett digitalt
bibliotek med 96 titlar som man kan läsa, få upplästa eller laborera med
som illustratör/författare. Dessa kommer vi att arbeta med på skolan, men
ni har tillgång till dem även hemifrån: länken hittar ni via skolans hemsida,
under fliken Länkar. Varje elev har en egen användare.
Kalendarium:
Idrotten (på måndag den 26/8) är utomhus. Kom ihåg att skicka med
ombyte, skor, handduk och tvål/schampo. Kolla att kläderna är märkta.
På tisdag börjar musikskolan (gäller de elever i åk 3 som har ansökt om
att få spela instrument eller vara med i Sång och spel).
Nästa vecka börjar eleverna i åk 1-3 få hemläxor i svenska. Läxan
omfattar läsning och skrivning, ges på tisdagar och ska skickas tillbaka
med barnet senast måndagen veckan därpå.
Kom ihåg att det går alldeles utmärkt att kontakta oss på skolan med
frågor, funderingar, förslag, synpunkter m.m. För ändringar som gäller
den aktuella dagen, t.ex. frånvaro, ändrade hämtning e.d., använd gärna
"sjukanmalan-mejlet", det kollar vi varje morgon kl.8.00.
Trevlig helg!
/Zuzanna

Vecka 35

Kom ihåg

På skolan

Måndag
Idrott åk 1-3, utomhus
Hemläxan ges

Tisdag
Musikskolan
Onsdag
Torsdag
Fredag

Läxor (att lämna in senast måndagen den 2/9):
åk 1-3 läsläxa: Uppgiften skickar jag med varje barn på tisdag.
åk 1-3 skrivläxa: Uppslaget med bokstaven Oo i respektive läxbok.
Observera att vi kommer att lära ut handalfabetet i år, men inte
punktskrift. Hela handalfabetet finns på första sidan i de böcker där
det kan behövas för att kunna göra uppgifter.

