Hej Balder!
Klassen:
Barnen har på
morgonsamlingarna fått
berätta om sin bok för
sina kamrater. Ett härligt
moment där den som
berättar stolt visar upp
sin bok, tränar på att tala
inför andra och
kompisarna får öva sig
på att vara aktiva
lyssnare.

Kom ihåg:
•

•

Idrott björnar
ons och älgar
tors
Ta med vatten
och frukt i
ryggsäcken

Från ledningen:
Trevlig helg!

Denna vecka har gått i bokens tecken! Underbart att få se alla barns
böcker och få ta del av dessa på olikavis. Barnen har fått rita och skriva
en egen bok. Vi har haft boksamtal om boken Siv sover vilse, barnen var i
grupper med en vuxen. De fick svara på öppna frågor och samtala om
boken, klassen fick sedan en fortsatt rit och skrivuppgift. Barnen har även
fått läsa för vuxen i sin bok, enskilt eller i grupp. Vi har börjat med att
varje måndag får en grupp med barn gå upp till skolans bibliotek och låna
ner böcker. Vi byter varje vecka så alla får möjlighet. Det är väldigt
uppskattat, stunden i biblioteket känns mysig, barnen går runt, samtalar
om böckerna, tittar, läser lite. Det gäller att noga välja ut vilka böcker de
vill låna ner
På svenskan denna vecka fick barnen arbeta med bokstaven k i Läsresan.
De arbetade sedan med en stencil från skolplus med bokstaven och
utmanades sedan med att göra en vikbok. Det fanns redan en färdig saga
på bokstaven som barnen sedan fick konstruera ihop till en bok och
färglägga. Vi läste den högt i gruppen några gånger och sedan fick de sitta
med en kompis och ljuda/läsa.
Vi avslutade veckan med lekar på Långholmen för hela skolan! Härligt!
Matten och bilden uteblev denna vecka, då fokus låg på att arbeta med
barnens medtagna böcker.
Nu börjar det bli lite varmare ute och barnen blir då mer törstiga. Ta
gärna med en märkt vattenflaska i ryggsäcken. Vi på skolan kan inte
ansvara för att den är ren. Den skickas hem i den mån det går varje dag
och diskas och fylls på med vatten innan den tas med tillbaka till skolan.
Påminn gärna era barn att de ska lägga ner vattenflaskan i ryggsäcken när
de går hem.
Nästa vecka går vi till följande parker på eftermiddagen om inget
oförutsett händer. Tillbaka senast kl 16.00:
Måndag: Högan
Tisdag: Högan
Onsdag: Högan
Torsdag: Innelek
Fredag: Fredagsmys och film
Allt gott till nästa gång!
/Sandra, Ida, Monica, Hedda och Linus

