Månadsbrev

November
Vi har haft en rolig och aktiv hälsovecka tillsammans med barnen! Vi har pratat
om vad som får oss att må bra, både fysiskt och psykiskt. Vi åt en härlig
gemensam frukost och sprang Örloppet. Vi har haft massage nästan varje dag.
FN uppmärksammade vi på fredagen den 21/10 eftersom vi var på Telekonsult
Arena på själva FN-dagen. Vi pratade om att alla barn har samma rättigheter
oavsett var de bor och hur de ser ut. Men att det är orättvist i världen och alla
barn har inte samma förutsättningar. Vi har diskuterat hygien och varför det är
viktigt att hålla sig ren. Vi såg film som handlade om genus i klädbutiken - finns
det pojkkläder och flickkläder? Sedan har barnen fått vandra i en ”butik” och
fundera över vilka kläder som är pojk/flick/eller unisex. Det blev en bra
diskussion här med. Barnen har även sorterat leksaker på samma sätt. Under
vecka 45 kommer vi att fortsätta arbeta lite mer med genus.
Att komma ihåg:
8/11 Utedag för ALLA! F-3. Kläder efter väder, dricka (gärna något varmt),
frukt/macka och sittunderlag!
9/11 Åk 2-3 har slöjd. Vi börjar öva inför lucia! Åk 1 har läsläxa.
10/11 Idrott för F-1-2! Åk 3 har simning. Åk 2 har läsläxa.
11/11 Åk 3 har läsläxa. Redovisa hemlig läxa åk 1-2-3.
15/11 Utedag för F-1! Liten matsäck och kläder efter väder. Åk 2-3 arbetar med
Hanna.
16/11 F-klassen åker till biblioteket. Åk 2-3 åker på slöjd. Åk 1 har läsläxa.
17/11 1-2-3 har idrott! Boklån- glöm inte bokkassen! F-klassen jobbar med
Hanna. Åk 2 har läsläxa.
18/11 Åk 3 har läsläxa + matteläxa. Åk 2 redovisar hemliga läxan.

22/11 Utedag för F-1-2-3! Kläder efter väder och liten fika. Örråd 18.00- 19.00
välkomna!
23/11 Slöjd för åk 2-3. Åk 1 har läsläxa.
24/11 Idrott F- 1-2 har idrott! Åk 3 åker på simning! Åk 2 har läsläxa.
25/11 Åk 3 har läsläxa och hemlig läxa, åk 1 redovisar hemlig läxa.
Adventssamling i kyrkan kl.12.00.
29/11 Utedag för F -1! Liten fika och kläder efter väder. Åk 2-3 arbetar med
Hanna.
30/11 Slöjd åk 2-3. F-klassen åker till biblioteket! Åk 1 har läsläxa.
1/12 Idrott för åk 1-2-3! Biblioteket med boklån! F-klassen arbetar med Hanna.
Åk 2 har läsläxa.
2/12 Åk 3 har läsläxa och matteläxa, åk 2 har hemligläxa.

Vi önskar er en mysig november! Personalen på skola och fritids!

