Informationsbrev 3 vt-13
Hej
Nu har vi utökat klassen med 6 stycken fina akvariefiskar. Arbetet med
akvariumet har varit roligt och mycket lärorikt. Barnen har letat fakta,
målat bakgrund,gjort i ordning akvariumet med rätt temeratur m.m och
nu tagit hand om fiskarna som flyttat in.
Tack till Lucas och Kim som fixade växter till akvariumet.
Veckan som har gått:
SO arbetet är nu helt klart. Redovisningarna finns på väggen, som
pappersmodell och ett fantastiskt bildspel i datorn med tom infogade
filmer.
I NO pratar vi fortfarande om sinnen och har nu lärt om synen, känseln
och luktsinnet. Vi varvar praktiska experiment och lekar med att skriva
och rita.
På måndagsgympan har tvåorna fått planera och leda lektionerna. De är
mycket duktiga.
Vi har också infört något vi kallar ”Tysta tio”. Det är tyst läsning i valfri
bok 8.00-8.10. Allt prat tar vi ute i tamburen där Mimmi tar emot och
hälsar. Vi fick, lämpligt nog, denna vecka både en hög nya böcker till
biblioteket och två toppenbra boktips av Tilda H och Isabelle.
Veckorna som kommer:
En ynka vecka kvar till lov!
Vi försöker avsluta så mycket som möjligt av påbörjade arbeten.
I SO ska vi göra en introduktion till nästa ämne Geografi (inte Geometri
som jag slarvigt skrev i förra info-brevet). Denna intro är för att väcka
nyfikenhet och intresse till ett roligt område.

Ettorna ska också få lite ”extra matteprat” om mätning och mätenheter.
Det gör vi på ett lekfullt sätt med Sagan om prefixen Milli, Centi och Deci.
På torsdag 14/2 är det ju Alla hjärtans dag. Detta uppmärksammar hela
skolan med ett gemensamt arbete om vänskap.

Sjukanmälan:
Jag vill göra er uppmärksamma på att de sjukanmälananvisningar jag
skrev i förra brevet gäller 1-2. Att jag kan ta emot samtal på min privata
mobil beror på att skolans gemensamma finns i Lars eller Christinas
klassrum och behöver ni prata med mig måste de gå ifrån och hämta
mig. Av samma anledning är det OK med mail till min skoladress.
Informationsbrev:
Av miljöskäl skickar jag gärna detta informationsbrev via mail. Det finns
också på hemsidan. Säg gärna till om det fungerar att inte få i
pappersform. (Skriver igen, om någon missat.)
Ha en riktigt trevlig helg och även ett skönt lov vecka 8.
Hälsningar

