Hej alla föräldrar!
Nu har vi varit fem hela veckor i skolan och barnen börjar hitta sina rutiner. De
vet vilka regler som gäller och hur en dag ser ut. Det känns bra i grupperna, det
känns som om barnen har hittat sin plats i gruppen. De leker och tycker att det
är spännande och roligt med olika jobbuppgifter. Vi hoppas att ni har sett att vi
skriver varje dag på Whiteboard-tavlan i hallen vad vi gör, så att ni kan vara
delaktiga.
Alla barnen har nu varit och besökt biblioteket och fått låna böcker. Böckerna
får man ha i två veckor och lämnas sedan vid nästa besök.
Nu på måndag den 26/9 har vi trivseldag F-3. Våra barn går med sina faddrar
från 3:an. De ska ha med sig matsäck (en macka, dricka och frukt) Eftersom vi
har denna trivseldag så går vi inte till skogen nu på torsdag den 29/9.
Vi håller på med rim när vi har språklek och läser om ”Nollan och de andra
siffrorna.” Vi tränar på hur siffrorna ser ut.
Vi pedagoger på Braxen och Abborren går en utbildning i matematik som heter ”
problemlösning i matematik i F-klass.” Vi får uppgifter som vi ska lösa och det
gör vi tillsammans med era barn. Denna vecka har vi använt oss av kuber. Barnen
har fått räkna och bygga med kuber och klura ut lite olika problemlösningar.
På idrotten har vi haft skattjakt som innebär att de får göra samarbetsövningar
tillsammans. Vi har också lekt lite olika lekar som namnlekar mm. Vi kör alltid
samma övningar 2 veckor i rad.
Tisdagen den 4/10 sjunger vi tillsammans i gymnastikhallen. Vi sjunger in hösten.
Onsdag den 5/10 är det studiedag så skolan är stängd.
Torsdagen 6 oktober kl: 18.30-20.00 är det föräldramöte och vi samlas på
respektive avdelning.
Kom ihåg:
V.39
Mån: Trivseldag
Tis: Idrott
Ons
Tors
Fre: fritids

V.40
Mån: Annette och Hannas grupp går till
Biblioteket
Tis: Vi sjunger in hösten (ingen idrott)
Ons:
Tors: Utedag med matsäck
Fre: Fritids

Fritids:
Måndag- går F-klass grön och röd grupp till skogen.
Tisdag- har vi fritidsgympa
Onsdag- är Abborren ute och leker på gården innan mellanmålet och Braxen inne
och gör olika aktivitet.
Torsdag- är Braxen ute innan mellanmålet och Abborren är inne och gör olika
aktivister.
Det har varit fint väder och barnen vill gärna vara ute och ha uteaktiviteter.

Trevlig helg Abborren och Braxen

