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Hej!
Vad veckorna tickar på fort. Den här veckan har vi slutfört arbetet
med vårt landskap Småland. Vi har även startat igång ett nytt
projekt som är en koppling mellan SO och Bild. Växjö kommun har
bestämt sig för att uppmärksamma två lagar som fyller 250 år den 2
december, tryckfriheten och offentlighetsprincipen. De har bjudit in
klasser på lågstadiet att delta. Uppgiften är att associera fritt till
Växjös vackraste ord. Barnen har fått välja tre av orden och det blev
fred, choklad och Växjö Lakers. I bilden ska de nu skapa associationer
till orden och deras ”konstverk” ska sedan ställas ut någonstans i
Växjö kommun. Vi får veta mer när det närmar sig. Utställningen
finns att se v.48. På SO:n har vi pratat om historiken och betydelsen
av lagarna.
Vi har jobbat med läroplanens mål i matte. Barnen har fått berätta
för sina kompisar vad de olika målen betyder och sedan har de själva
fått skatta sina kunskaper. Vi kommer att gå igenom det på samtalen.
Vi har gjort på samma sätt med kunskapsmålen i svenska. På höstens
samtal kommer barnen att få vara mer delaktiga. De ska nämligen
träna sig på att hålla i mötet. Under v.45 ska de få förbereda sig.

Påminnelse! ”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.”

Trevlig helg!
Hälsningar Mia

Viktiga datum:
 8 och 25 november bibliotek måne
 11 och 22 november bibliotek sol
 Vecka 44 Höstlov
 7 november Säkerhetsgenomgång för skolskjutsberättigade barn
 Utvecklingssamtal v.46-48
 Läsprojekt v. 46-48

