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Tänk att terminen närmar sig sitt slut! De sista veckorna kommer nog att gå väldigt snabbt med
mycket aktiviteter!
Vårt kroppen-tema är nu avslutat och det var stolta elever som fick visa upp sina kunskaper och
bildalster för er på Öppet-hus-dagen i tisdags. Några kommentarer från barnen löd: ”Det var jätteroligt att visa allt man kan”, ” Jag kunde mer om kroppen än mamma och pappa!” Härliga
kommentarer och viktigt för barnen att ha en mottagare att berätta för! Vi i personalen tyckte det
var fantastiskt roligt att det var så många föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar som kom till
skolan/fritids! Det är roligt för barnen att visa upp sin verksamhet! Vi kan även meddela att 2120 kr
samlades in till skolprojektet i Nepal! Tack till alla som ”hjälpte oss att hjälpa”!
När det gäller Nepal, så fick vi glädjande ta emot brev och foton från skolbarnen i den by som Eva
Söderberg är verksam i. Breven var skrivna på engelska, så det var extra spännande att försöka läsa
dem. Det gick jättebra!
Vi har haft polisstudenter på besök. De berättade om polisyrket, visade utrustning och svarade på
barnens alla kluriga frågor. Vi hoppas på samarbete med polisstudenterna även till hösten. Stort tack
även till Anders och Karin Ylvén som kom och berättade om läkaryrket och visade spännande saker
som tillhör yrket.
Ett annat lärorikt inslag var utbildningen i ”Hjärt- och lungräddning” som Röda Korset i Tävelsås bjöd
på. Eleverna var jätteduktiga och fick träna på att lägga en person i stabilt sidoläge, göra inblåsningar
och hjärtkompressioner på dockor. Vi fick också veta hur en hjärtstartare fungerar och att det finns
en vid bygdegården i Tävelsås.
I måndags var det dags för utedag vid jaktstugan. Eleverna samarbetade i grupper och gjorde olika
uppdrag. Det kunde vara att leta skatter i skogen och sedan bilda ett ord, hitta naturföremål som ser
ut som geometriska figurer, hitta på en hejaramsa m.m. Matlagning stod också på
programmet och den här gången lagade vi en kyckling- och grönsaksröra över öppen eld
på muurikka och stekpannor. Röran åt vi i tortillasbröd. Till efterrätt gjordes krabelurer
på stormkök. Vädret var på topp och tillsammans med alla barn och rastfaddrar hade vi
en härlig dag!
3:orna var mycket nöjda med sitt besök i Kalvsvik. De träffade alla sina blivande klasskompisar inför
åk 4 och en av sina blivande lärare. Åk 3 har under lång tid arbetat med en gemensam bok och i
torsdags vara det dags för ”Bokrelease-party”. Alla elever och personal var inbjudna att titta på
böckerna och blev bjudna på smaskigt tilltugg som 3:orna hade förberett tillsammans med Ann.
Vi har nu också avlutat våra lektioner med kompistema, som vi haft under 4 veckor. Eleverna har i
blandade grupper F-3 gjort värderingsövningar, målat med fingerfärg och flaskfärg och gjort lekar
utomhus.
I matte jobbar åk 1 med räknesagor. Målet är att visa med bilder och mattespråk (12-5=)
hur man löser en uppgift. De räknar även med ental och tiotal. Åk 2 jobbar med längd och
tangrampussel. De ska även få konstruera egna pussel som de låter kompisarna lösa med
sina 7 tangrambitar. Åk 3 repeterar momentet att använda skriftliga räknemetoder i addition och
subtraktion, ex. räkna med talsorter (hundratal, tiotal…), uppställning …

Tyvärr är Malin sjukskriven en tid framöver och Kerstin, vår speciallärare likaså. Linda och Ann löser
de flesta lektioner och ibland får vi hjälp av någon vikarie. Eleverna är mycket duktiga på att arbeta,
även om vi ändrar om och ibland slår ihop grupper, ex. 1-2.
Nu har sommarvädret äntligen kommit och många tar med sig solkräm till skolan. Det är jättebra,
men en rekommendation är att ni hjälper era barn med att smörja in sig på morgonen. Självklart kan
man bättra på vid behov, men några barn tar nästan hela rasten på sig att smörja. Vi vet alla att
barnen behöver mycket lek och rörelse!

Kom ihåg v. 21-24
Måndag 22/5: Sista gången med simning för 3:or, bibliotek för 2:or
Tisdag 23/5: Öppet hus för 3:ornas föräldrar i Vederslöv
Måndag 29/5: Utflykt till Regionteatern i Växjö, där vi ska bli guidade och ex. besöka kostymförrådet.
Ta gärna med en förmiddagsfika (smörgås/frukt, dryck). Vi får lunch med oss från
skolan, så skicka med tallrik, glas och bestick.
Tisdag 30/5: Bibliotek för 3:or
Fredag 2/6:

Bibliotek för 1:or i samband med idrotten

Torsdag 8/6: Promenad runt sjön (vi ändrar om vi är ont om personal). Ta med förmiddagsfika!
v. 24

Ta med 2 st kassar till skolmaterial! Städning och ihop-plockning står på schemat i
veckan.

Måndag 12/6: Finmiddag (om vi lyckas uppnå målet om ”matro” i matsalen). Man får gärna klä sig i
något fint!
Efter finmiddagen ska vi spela den årliga fotbollsturneringen, så ta med kläder, skor
och vattenflaska!
Tisdag 13/6: Bibliotek för 3:or
Onsdag 14/6: Genrep inför skolavslutning
Torsdag 15/6: Skolavslutning i kyrkan kl. 13.30. Vi samlas i klassrummet 13.15. Efteråt hoppas vi på
vackert väder och samlas i gröngräset på baksidan, så glöm inte fikakorgen!

Soliga hälsningar
Linda Malin Ann Ingela

