Veckobrev inför v. 46
Hej!

Vecka 46

Kom ihåg

På skolan

Lämna in läxor

Idrott 1-3, inomhus

Måndag

Vi är nu fotograferade, klassvis och enskilt - och det har gått bra. Ni får,
som sagt, bilderna hemskickade till påseende.
Måndagen den 11/11 har åk 1-3 idrott inomhus.
(Förskoleklassen badar i Lövånger, det blir bara 1-3:orna i gympasalen).
Idrotten fortsätter att vara inomhus eller på badhuset, men ibland blir det
ett bra läge att börja åka skidor/skridskor redan innan Jul, vilket i så fall
meddelas i veckobrevet. Gå därför igenom barnens vinterutrustning i tid.
Nu är det bara 6 hela veckor kvar till Jullovet och vi håller på att fastspika
olika datum och tider som gäller i Advent, såsom Luciatåget, Jullunch för
eleverna, kulturskolans Julkonsert samt Julavslutning. Informationen om
dessa händelser får ni i respektive veckobrev.
I undervisningen har vi på nytt kartlagt elevernas behov (de förändras ju
allt eftersom) och planerat för förstärkt träning i språk-, läsning eller
räkning där vi ser att det behövs. Insatserna görs antingen på klassnivå dvs. vi planerar om våra lektioner så att ett visst moment får mer utrymme
eller mer resurser (t.ex. två vuxna i klassen), eller så förstärker vi lärande
genom korta pass med enskilda elever eller mycket små grupper. Målet är
oftast att hjälpa eleven att komma över en viss tröskel, antingen genom ett
annat tillvägagångssätt eller mängdträning.
Kom ihåg att hemmets insatser är värdefulla: i en klass av den storleken
som vi nu har i Vebomark, kan en enskild elev få 2-3 minuter enskild tid
med läraren per lektion, det innebär ca en kvart om dagen (statistiskt sett,
men det ger en fingervisning). Om ni kan ordna med t.ex. en kvart läsning
hemma, fördubblar ni detta när det gäller både uppmuntran och förkovran.

Trevlig helg!
/Zuzanna

Hemläxan ges

Tisdag
Musikskolan
Onsdag

Fluor
Torsdag
Fredag

Läxor (OBS! lämna in senast måndagen den 18 november):
åk 1-3: Uppslaget med bokstaven Vv i respektive läxbok. Läsläxa.

