Hej!
Tiden går fort och sportlovet närmar sig med stormsteg. Vi

Månadsblad
för 1A
a
februari 2017

Fredag 3

Måndag 6

Uteidrott
Sista dag lämna in lappen
till temat ”Boken om mig”
Avslutning Läslusten, titta
på Sune i fjällen.
Läsläxa – kapitel 10
Matteläxa - tabellträning
Läslusten startar,
biblioteket
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Biblioteket

Torsdag 9

Bad

Fredag 10

Tisdag 14

Matteläxa - tabellträning
Läsläxa – kapitel 11
Gemensam alla hjärtans dag
aktivitet på skolan.
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Besök från Skolkompaniet.

Torsdag 16

Måndag 20

Dansworkshop med
Freestyle Phanatics
Matteläxa - tabellträning
Läsläxa – kapitel 12
Sportlov

Tisdag 21

Sportlov

Onsdag 22

Sportlov
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Sportlov
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Sportlov

Fredag 17

Måndag 27
Tisdag 28

filmvisning på fredag eftermiddag.
Fram till sportlovet kommer vi arbeta på lite extra intensivt
addition och förhoppningen är att vi ska hunnit arbeta klart

Tisdag 7

Måndag 13

ettor har läst Sune i fjällen och vi kommer avsluta med

med matten. Vi har precis avslutat kapitlet och arbetet med

Onsdag 1
Torsdag 2

kommer denna vecka att ha avslutning på Läslusten, alla

med subtraktion innan sportlovet. Era ungar jobbar på kanon
och är jätteduktiga! Vi pratar mycket matte och löser
kluringar tillsammans. Utmana dem gärna hemma, de tycker
om att klura och fundera ut lösningar 
Efter sportlovet kommer klassen att arbeta med temat
”Boken om mig” och jag påminner om att alla ska lämna in
lappen i fylld och gärna skicka med en bild! Har ni inga bilder
hemma i pappersform går det bra att maila en bild till mig,
vi kommer få nya mailadresser och min är
Anette.Lundqvist2@ostragoinge.se . Från och med april
kommer de gamla mailadresserna som slutar på goinge.net
att försvinna.
Onsdagen den 15/2 kommer vi på eftermiddagen att få
besök av Skolkompaniet. Det innebär att det kommer en
person utifrån och observerar mig som lärare i klassrummet.
Alla klasser/lärare på skolan kommer att få besök och
feedback på undervisningens upplägg och hur det fungerar i
klassrummet. Skolkompaniet kommer att besöka alla skolor i
kommunen.
Torsdagen den 16/2 kommer vi att få besök av Freestyle
Phanatics, http://phanatix.net/ . Vi kommer först att få
vara med på en workshop och sedan titta på när de har
dansuppvisning. De var på skolan och hade en väldigt
uppskattad dansuppvisning förra året.
Jag jobbar sista dagen fredagen den 17/2och går sedan på
föräldraledighet. I dagsläget vet vi att Gunilla Rösler
kommer att finnas kvar i klassen, vem som kommer mer
hoppas jag vi får klartecken på så snart som. Jag sitter just
nu och utvärderar målen från utvecklingssamtalen i höstas
och kartlägger era barn kunskapsmässigt så att det finns i
deras IUP mappar.
Titta gärna in på bloggen
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https://prastavang.webbstjarnan.nu/ . Bloggen kommer att
avslutas i slutet av februari när jag går på föräldraledigt
eftersom jag är ansvarig för den och den inte går att lämna
över. All information kommer att komma i pappersform
sedan.

Vänliga hälsningar Anette

