Vecka 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Läsläxa till
måndag 6/3, Mia
ledig-Maritha vik.
Idrott, bibliotek
måne
Simning
Besök av Smålands
museum
Bibliotek sol

Hej!
Nu är det sportlov och jag hoppas att förkylningarna flyr sin kos
under veckan. Vecka 7 har varit en händelserik vecka… Vi har åkt
buss 3 av fem dagar, bara det  På tisdagen var vi i Åby och hade en
fantastisk skridskodag. Solen strålade ikapp med barnen. Vi var alla
trötta när vi kom hem men nöjda och glada. På onsdagen åkte vi till
simhallen som vanligt och där väntade klädsim. Barnen var lite
upprymda av vad som skulle hända och hur det skulle kännas att
bada med kläderna på. Innan vi hann hoppa i bassängen gick
simhallens brandlarm och vi förstod väldigt fort att det var på riktigt.
Personalen tog god hand om oss och vi fick stå i äventyrsbadets
lokaler i ca 20 minuter innan allt var ok. Det hade börjat brinna i
restaurangens kök, men släcktes snabbt av gäster och personal.
Brandmännen fick istället bekämpa röken. Ont om tid till att utföra
livräddningsövningarna med kläder på, men de hann gå igenom alla
moment. Alla barnen var överens, de ska aldrig glömma att ta på sig
flytväst! På torsdagen åkte vi till Växjö teater och tittade på en
väldigt bra och roande teater, Snövit. Rekommenderas varmt!

På fredagen genomförde vi vår uppskjutna klassträff .
Under vecka 9-14 kommer vi att ha en lärarstudent hos oss. Hon heter
Johanna och gör sin sista praktik. Jag vet att hon förväntas ha
kontakt med er föräldrar vilket gör att hon kommer maila er under
sin tid här. Hon förväntas till viss del planera och genomföra
lektioner. Jag återkommer med mer information när jag träffat henne
och vi lagt upp en plan.
Den 2 mars får vi besök av Smålands museum. De ska berätta om
Bronsåldern samt göra någon praktisk sak med barnen. Det ser vi
framemot.
Trevlig helg!
Viktiga datum:
 1 mars simning
 2 mars besök av Smålands museum
 28 februari och 17 mars Bibliotek måne
 3 och 14 mars Bibliotek sol
 V.11-20 Nationella prov
 22 mars Studiedag
 28-29 mars Teknikdagar

