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Veckan som gått:
Nu känns det som att jag har börjat känna era barn lite bättre. Det är en
fantastisk grupp barn som kan arbeta mycket koncentrerat vissa lektioner
medan andra lektioner kräver alla mina pedagogiska kunskaper för att få det
att flyta lugnt. Efter vissa lektioner går jag med ett leende från klassrummet
och efter andra får jag torka svetten ur pannan. Imanuel är ofta med mig i
klassrummet och stöttar de elever som behöver. Luisa jobbar med de elever
som är inskrivna i lilla gruppen i det klassrummet eller så kommer hon in till oss
i stora klassen och hjälper till där istället. Vi testar oss fram så här i början för
att se vad som fungerar bäst för klassen.
Veckan har i stort sett fungerat mycket bra. Jag högläser en bok som heter
Betty och spegeln som hela klassen verkar gilla. De sitter alla knäpptysta och
bara lyssnar, även om jag läser en längre stund. Det finns mycket att prata om
som händer i boken, fråga gärna era barn vad den handlar om.
Vi har haft fair play 1 och eleverna har fått träffa sina lag som de ska vara med
på tisdag under själva fotbollsdagen. De flesta var mycket nöjda med sin dag.
Kom ihåg att hjälpa eleverna att ha rätt färg på tröjan på tisdag, de har fått hem
en lapp med vilken färg de ska ha.
Idag fredag fick eleverna med sig 2 läxor hem, matematikläxa och läsläxa (med
läslogg) och arbetsbok. I matteläxan är det endast sidan 6 som jag vill att alla
gör och sidorna 4, 5 och 7 är frivilliga. Det har varit svårt för många att jobba
med klockan, många känner sig osäkra och kan behöva ert stöd vid läxarbetet.
Om det ändå känns för svårt för någon elev kan ni bara maila mig så jag vet.
Matteläxan ska lämnas in senast onsdag.
När det gäller läsläxan har vi tänkt att barnen får hem läxan på fredagen. De ska
läsa kapitel 2 och svara på frågorna i arbetsboken som hör till kapitlet.
Arbetsboken måste vara tillbaka senast på onsdagen och läsläxan redovisas
på fredagen.

Nästa vecka:
Fair-play-dagen på tisdag kommer vara något kortare än vår vanliga skoldag.
Runt 13:45 beräknar vi att dagen är slut. De elever som går på fritids får gå dit
lite tidigare och de som ska gå hem får göra det.
Skolfotografering tisdag 27 september!
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Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

