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Veckan som gått: Veckan har fungerat bra här i skolan. Vi har äntligen börjat
träna inför avslutningen, det har gått jättebra för alla hittills. Ni kommer få hem
en lapp med vad just ert barn ska ha för roll i julspelet senast på måndag. Vi
kommer ha en Maria, en Josef, tre vise män, 5 herdar, en presentatör och 4
textläsare. De som inte har någon av ovanstående roller är änglar. Barnen vet
redan om de ska läsa en text eller ha en roll, de 2 roller som Mona ska
bestämma är Maria och Josef. Hon ska informera oss snarast om vilka 2 barn
som kommer få de rollerna. De två kommer ju att sjunga solo.
Eftersom det här julspelet inte har så många roller och vi är många elever (55
st) så kommer de flesta att vara änglar i kören. Alla änglar behöver lucialinne
och ev glitter om man vill ha det. Kolla hemma eller med bekanta om ni kan få
tag på ett. Vi har några här på skolan om någon inte får tag på ett.
Igår hade vi besök av en ny elev som ska börja i klassen efter jul, han heter
Love. Vi säger välkommen till honom och hoppas att han ska trivas här hos oss i
3a.
Sista dagarna här i skolan kommer vi att försöka avsluta olika projekt i de olika
ämnena. Sen tränar vi dagligen inför julspelet, ibland för oss själva i
klassrummet. Sen har vi lite pyssel såklart så här i juletid och vi ska tex pyssla
med våra fadderbarn nästa vecka. På fredag går vi till Salabackekyrkan och
tittar på ett julspel och sen dansar vi juldanser i idrottssalen. Därmed ingen
idrott på fredagen.
Jag lämnar inte ut några mer läxor den här terminen. Istället kan de träna på
sångtexterna till avslutningen och vissa barn har texter att öva in.
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Inga läxor till nästa vecka!

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia
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Julspel i
Salabackekyrkan
Juldanser

