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Veckobrev vecka 2
Hej alla föräldrar och barn!
Så härligt det var att träffa alla barnen igen! Tror alla
behövde ett långt lov för vila och lek. Nu är vi tillbaka med
nya friska tag. Tusen tack för den fina gottepåsen vi fick av
klassen!
Ja, vad har hänt denna vecka? För det första så har vi fått en
ny elev i klassen som heter Jusef. Vi hälsar Jusef och hans
familj varmt välkomna till klass 3A. Vi har pratat om månadens
ord som är omsorg och det har fått vara lite av ett ledord när
det har handlat om att ta hand om Jusef så han fått känna sig
välkommen.
Vi har lagt lite extra krut på matten denna vecka. Vi är så
imponerade av barnens arbetsglädje. De har verkligen varit
flitiga! Vi har också fokuserat oss på svenskan den första
veckan. De har bla fått rita och skriva om jullovet. I fyra
rutor med linjer så har de bla fått välja att skriva om fyra
olika dagar eller olika saker som hände samma dag. De har
gjort lite olika och det är alltid kul. Det blev fina arbeten
som ska pryda klassrummet.
Ni har fått hemskickade nya telefonhäften samt ny klasslista
där Jusefs nummer finns med. Den listan är alltså den aktuella
för vår klass.
Nästa vecka.
Vi kommer att starta upp med historia som kommer att vara ett
stående inslag under hela våren. Mycket spännande områden att
läsa om. Vi börjar med hur jorden bildades. Nästa vecka kommer
vi också att börja med den nya matteboken. I svenska ska vi
bla skriva om årstider, träna på månaderna så de sitter där
det ska. Mycket skrivande ska det bli under vårterminen.
Byte av slöjdgrupper.
Vi vill påminna om att det är bra att skicka med barnen något
att äta innan tiorasten. De dagar de går till 14.15 är det bra
att ha någon extra frukt till eftermiddagen. De brukar vara
hungriga som små vargar.
Som vanligt, hör av er om ni har några funderingar. Vi ska
tillsammans se till att den här terminen blir lika fin som
höstterminen.
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