Vecka 43
Måndag
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Läsläxa till
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Idrott, bibliotek

Onsdag

Simning

Torsdag
Fredag

bibliotek

Hej!
Nu har jag mailat ut vilken tid ni fått till utvecklingssamtal. Tyvärr
har jag inte fått in förslag från alla, men bifogar de tider som är kvar.
Återkom snarast!
Vi har jobbat vidare med sannolikhet i matematiken och det har varit
lite kulrigt för den del barn att förstå. De vill gärna tro att det bara
är slumpen som avgör ett resultat. Vi har jobbat med den digitala
klockan vilket vi behöver jobba vidare med. Barnen får matteläxa i
matteportal från måndag v.43 till måndag v.45. Det blir både
multiplikation och digitaltid.
Vi har jobbat mycket med FN i veckan och redovisat det för F-2.
Nästa vecka återupptar vi arbetet med Småland. Barnen har snart
skrivit färdigt sina faktatexter om valfritt djur och påbörjar då
berättelseskrivande enligt modellen.
På elevrådet valdes Barncancerfonden som mottagare av
springslanten.

I veckan har barnen pratat mycket om clowner och ”ser” clowner lite
överallt. Några barn har varit rädda för att gå ut på rasterna ifall
clownerna kommer. Prata gärna med ditt barn på ett ansvarsfullt
sätt och försök få dem att känna sig trygga i Gemla. Det viktigaste är
att lyssna på vad barnen har att säga.
Efter höstlovet ska vi lägga fokus på läsningen, det gäller alla klasser
F-3. Temat för läsprojektet den här gången blir ”Barnens favoritbok”.
Vi vill därför att barnen tar med sig sin favoritbok till skolan redan
under v.45. Boken lämnas kvar på skolan till läsprojektet är över. Sätt
gärna en lapp där boken är som bäst. Tanken är att jag ska läsa något
ur varje bok och vissa böcker är säkerligen tjocka så då behöver jag
hjälp med vad som är bäst i boken. Barnen ska sedan få berätta om sin
bok för klasskompisarna, varför det är favoritboken, hur de fick den
o.s.v. De ska också skriva något kort om handlingen i skolan. Under
läsprojektet kommer vi att ha 20 minuters ”tyst” läsning varje dag
samt högläsning som vanligt. Hemma kommer det också att läsas,
minst 20 minuter, 5 dagar/vecka. (läsläxan är inkluderad, inga andra
läxor v.46-48). Barnen får med sig ett protokoll hem där de färglägger
ett fält för varje dag de läst.

Trevlig helg!
Hälsningar Mia

Viktiga datum:
 28 oktober och 8 november bibliotek måne
 25 oktober och 11 november bibliotek sol
 Vecka 44 Höstlov
 7 november Säkerhetsgenomgång för skolskjutsberättigade barn
 Utvecklingssamtal v.46-48
 Läsprojekt v. 46-48

