Veckobrev inför v. 4

Hej!
På måndag är det skridskoåkning på idrotten. Vi räknar med att
det blir skridskoåkning minst t o m v.5, skidor efteråt. Börja kolla
utrustning för skidåkning, eller hör av er till skolan om ni behöver
låna något. Datum för Lilla Vasaloppet är bestämt, mån 24/2. Det
återstår att heja på vintern lite grann!
På tisdag får eleverna hemläxan. Jag vill be er att kolla att barnen har
läst läsläxan hemma. Ett sätt kan vara att be dem att läsa första (eller
sista) sidan i kapitlet och be barnet att berätta vad som hände efter
(eller före) det som de har läst högt för er. Läseboken i åk 2 och 3 är
kopplad till vår "största" bok i svenska, och att följa och förstå
innehållet i respektive kapitel är nödvändigt för att kuna göra minst
hälften av alla uppgifter i arbetsboken.
Åk 1 kan gärna högläsa hela kapitlet hemma. Uppmärksamma svåra
ord, titta på och prata om bilder.

Vecka 4

I undervisningen uppmärksammar vi nu bl.a. de individuella målen
som eleverna jobbar mot, samt att se över varje barns
arbetssituation. Där det kan behövas gör vi extra insatser, antingen
på vanliga lektioner eller enskilt. Åk 3 börjar systematiskt förberedas
för den typen av uppgifter som kommer på de nationella proven i
mars-maj.
Trevlig helg!
/Zuzanna

På skolan

Måndag

Lämna in läxor
Tisdag

Idrott: skridskor/ev. inne

Hemläxan ges.

Musikskola
Onsdag

På onsdag kommer bokbussen. Det blir fyra turer under terminen,
nästkommande den 26/2.
Ett kommande datum att notera är ons 8 april - datum för friluftsdag.
Aktiviteter beror på hur mycket vinter vi har kvar då, men ni som vill
följa med kanske behöver ordna med ledighet från jobbet i god tid.

Kom ihåg

Bokbussen

Fluorsköljning

Torsdag
Fredag

Läxor (OBS! lämna in senast måndagen den 27 januari):
åk 1-3: Uppslaget med bokstaven Pp i respektive läxbok. Läsläxa.

