Hej alla föräldrar!
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Jag börjar med en påminnelse, glöm inte att gå in på e-tjänst och ändra/bekräfta era
uppgifter kring ert barn. Det är viktigt för oss att vi har rätt uppgifter och nu är det
enbart ett fåtal som har varit inne och ändrat, tyvärr!
Barnen fick idag, torsdag, hem en ny läxa i Rutiga boken, s 6-7. Den ska lämnas in
senast på tisdag. De som lämnade läxan i tid kan ta tillbaka kortet på när barnet var
liten, jag ska då ha hunnit kopiera det.
Nästa vecka börjar vi med en ny läxa, på torsdag, men det är bara ett barn i taget
som får läxan. Ett barn får med sig en ”Glitterpåse” hem. I den ska barnet lägga sin
favoritbok (gärna en bok hemifrån med det går också att låna en på biblioteket). I
skolan får barnet sedan berätta kort vad boken handlar om och varför de tycker om
boken. Om vi har tid och boken inte är för lång läser jag sedan boken högt i klassen
och därefter får barnet hem boken igen. I ”Glitterpåsen” finns en instruktion hur
läxan går till. Några barn får denna läxa först nästa termin.
På torsdag nästa vecka är jag på kurs. Då kommer Eva och Jonna att vara i klassen
men det kommer också en vikarie, vem vet jag inte.
Klassen jobbar mycket bra, som vi sa på föräldramötet, men de är lite pratiga innan
arbetet börjar och vid byte av arbetsuppgifter så idag, torsdag, pratade vi ganska
mycket om detta. De är inte högljudda men börja snabbt att småprata med en
kompis.
Vi hade också en diskussion kring maten. Flera tar ex morötter, gurkor och smakar
sedan inte ens på dem utan bara slänger dem. Om man tagit för mycket ska man
förstås inte äta så man mår illa eller om man provar någon ny maträtt, som man
sedan inte gillar får man förstås också slänga. Men den mat som serveras ofta och
barnen vet hur den smakar (ex morötter, gurka), tycker vi att barnen ska försöka äta
upp.
Det har varit en varm vecka, så det har varit många härliga stunder utomhus men
det har varit desto varmare i klassrummet men barnen har ändå kämpat på bra.

Trevlig helg!
Johanna

