Veckobrev v. 41-42

Hej alla föräldrar!
Vi har haft en härlig och rolig vecka tillsammans med era barn.
Under höstterminen fokuserar vi på att arbeta ihop grupperna för att skapa en
”vikänsla”. Därför har vi startat ett kompistema. Vi pratar om hur man är en bra
kompis och attityder. Vi vill att barnen ska fundera lite extra på hur de tilltalar
varandra. Ibland är det lätt att man i alla hast svarar eller tilltalar på ett
tråkigt sätt. Barnen får också titta på korta filmer som tar upp olika
”kompisproblem”. Efter filmen pratar vi om vad som hände och hur barnen i
filmen kunde gjort istället.
Tillsammans med barnen kommer vi att göra gemensamma klassregler. För att
reglerna ska kännas meningsfulla är det viktigt att barnen är med och skapar
dem.
I språkleken har vi börjat med meningar. Vad är en mening? Hur ser en mening
ut? Hur börjar och slutar en mening?
Nästa vecka ska vi börja med siffran tre i sifferboken. På onsdag kommer en
danspedagog från Kulturskolan som heter Sara Backman. Hon ska ha dansmatte
med barnen.
På måndag börjar vi med de första inskolningssamtalen. Ni som inte skrivit upp
er, försök hitta en tid som passar. Ni har fått en enkät med intervjufrågor som
ni ska gå igenom med ert barn och ta med på samtalet. Skriv gärna till om det är
något annat som barnen berättar om sin skolgång. Ta med intervjufrågorna till
samtalet. Vid det här första samtalet är barnen inte med.
Det var väldigt trevligt på föräldramötet och roligt att få träffa er. Dockorna
som ska föreställa era barn blev jättefina, kul att ni engagerade er så. Det ska
bli roligt att visa dem för barnen. Ni som inte var med på föräldramötet ska få
material med er hem för att göra en docka hemma. På f-mötet visade b.la en
powerpoint med bilder på vår verksamhet och vad vi gör tillsammans på
Abborren. Vill ni veta mer om innehållet så kom till oss. Vi valde klassföräldrar
det blev Tildes och Elias L föräldrar. Det innebär att de får gå på samrådsmöten
och att de kanske hittar på någon gemensam aktivitet för oss alla på Abborren.

Första samrådsmötet är den 17/11 kl 18.00. Ha ni något ni vill ta upp på det
mötet så vänd er till klassföräldrarna.
Vi vill påminna er om att titta så det finns extrakläder i barnens lådor och
att det också finns regnkläder och stövlar. Det börjar bli kallt och vi är ute
mycket, så de behöver varma kläder. Barn behöver en tjocktröja att ha
under sin jacka.
Kom ihåg:
V.41
Mån: Biblioteket, Gunillas och Lindas grupp

V.42
Mån: Biblioteket, Hanna och Annettes
grupp

Tis: Idrott

Tis: Idrott

Ons: Dansmatte

Ons: Dansmatte

Tors:

Tors: Utedag, skicka med en nyttig fika.

Fre: Fritids

Fre: Fritids

Fritids
Mån: F-klass grön och röd grupp skogen
Tis: Fritidsgympa (ingen kör på ett tag)
Ons: Abborren utelek på gården. Braxen inne aktiviteter.
Tors: Braxen utelek på gården. Abborren inne aktiviteter.
Vi har lite hösttema på fritids, då vi gör ugglor och lövtavlor.

Trevlig helg!

Abborren och Braxen

