
        

        

       Aprilbrevet 

   Hej på er! 

             Under mars månad har vi pratat om våra vanligaste vinterfåglar, vi har  

haft ett OS-tema som vi avslutade med grenar som springskyttestafett, curling och 

skidstafett, vi har haft te- party, vi var även i Dammekärr där vi provade på längdskidor 

under en dag. Vilka duktiga barn vi hade. De vill aldrig sluta åka skidor  

Tillsammans med Trulle har vi arbetat vidare med bokstäverna T, C och K. Träna gärna vidare 

hemma på hur de ser ut och hur de låter.  

. Vi ska försöka hitta lite vårtecken nu och hittar man något hemma så ta med det till skolan 

om det går eller ta ett kort.  

Vi har provat på med programmering av enklare slag. Vi kodar och sen följde de sina angivna 

koder. T ex analogt med olika banor i ett rutnät mm.  

Vi har jobbat mycket med mönster och med symmetri. 

I onsdags uppmärksammade vi Rockasocka-dagen. Jättefint att höra era barns kloka tankar 

om hur vi människor skall vara mot varandra. 

   Denna och nästa vecka innehåller förstås en hel del om påsken. Vi har pyntat i vårt 

        klassrum och mer skall det bli. Vi pratar om traditioner i samband med påsken. 

       Onsdagen den 28 mars kommer vi att flourlacka tänderna. 

       Vecka 14 är det påsklov. Loggboken skickas hem under påsklovet. Låt barnen skriva/måla  

       i den om vad de har gjort under lovet. Viktigt att den är tillbaka sen på måndagen igen. 

     I vanlig ordning bjuder skolrådet in alla föräldrar och barn till skolans traditionella 

Fixardag söndagen den 22 april kl. 11-15, där vi tänker oss att vårstäda skolgården, plantera 

blommor, förbättra inomhusmiljön, umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Mitt på dagen 

tar vi en paus med korvgrillning och fika. Vi hoppas att så många som möjligt vill och kan 

delta. Även du som bara kan komma en kortare stund är naturligtvis välkommen. Om du har 

möjlighet att närvara vill vi att du anmäler ditt intresse, så att vi kan planera inköp efter 

deltagarantal (ange antal barn och vuxna). Vi behöver din anmälan senast den 16 april22 april 

är det fixardag här på skolan. Info finns på vår hemsida. 

Påskhälsningar  

Carina och Jill  

            

   


