
      Hej på er! 

Sista brevet för den här terminen. Tänk vad fort den här terminen har gått. Så mycket barnen har 

kommit i gång med. Räkning, skrivning och framför allt läsning. Det är så underbart att få vara med 

på den resan när barnen börjar ljuda ihop och sedan läsa orden mer och mer flytande.  

 

Elias från lärlingsgymnasiet har börjat sin praktik hos oss. Han kommer vara i klassen måndag- 

onsdag terminen ut och även en del i vår.  

Vi har avslutat vårt tema om Bondgården. Barnen har gjort egna böcker i ”Book Creator” och med 

Gunillas hjälp gjort fina djur i lera. 

Nu ska barnen få redovisa sina djur för varandra under denna vecka. 

 

Under denna vecka kommer vi börja med vår nya mattebok som heter Favorit. Vi jobbar nu med 

talen mellan 10-20. Vi kommer jobba mycket praktiskt genom att bygga talen för att förstå ental 

och tiotal. 

 

I svenskan skriver vi meningar och nu innan jul kommer vi skriva julsagor. 

Vi kommer inte att ha någon läs-läxa i december, utan barnen får med sig en kalender med 

uppgifter som ska lösas, en varje dag. Men glöm inte att läsa en stund varje dag ändå. 

 

På tisdag är det bad. Glöm inte och skicka mig ett mail om barnet kan simma 200 meter och får 

vistas på djupt vatten. Om jag inte fått ett mail kommer vi låta barnet ha simdyna och vara på det 

grunda. Det är gott med en frukt efter badet. 

 

På onsdag är det skridskor. Barnen får gärna ha med en liten smörgås eller frukt och något att 

dricka men inga bullar eller kakor! Glöm inte varma kläder! 

 

      Vi har börjat träna inför vår jul-pjäs som vi ska ha tillsammans med FSK. Ni är välkomna till skolan            

tisdagen den 11/12 kl.17.30 för att se på föreställningen. Efter föreställningen kommer vi att 

bjuda på fika klassrummet. 

 

4/12 ska vi åka till Starrkärrs kyrka för att få se ett Julspel. Vi kommer att åka hyrda bussar dit 

och tillbaka. Efter rasten samma dag är det dags för fluorlackning.  

   

Vi ska ha en pysseldag på lågstadiet den 5/12 och då ska barnen ha med en konservburk (ex 

tomatkross á 500 g storleksmässigt). Ta gärna med den innan så den finns här i skolan. 

 

19/12 är det dags för julavslutning i Starrkärrs kyrka. Jag vill att eleverna samlas på skolan och 

åker med hyrda bussar upp till kyrkan. När det är slut i kyrkan åker vi med bussarna tillbaka till 

skolan och har en liten julavslutning och sen går vi till bamba och äter julgröt. Efter bamba så är 

det dags för jullov.  

OBS! glöm inte att meddela fritids hur ni gör om eleven ska vara kvar på fritids eller om ni tar 

jullov.  

Tack för den här härliga terminen som vi har fått vara med era goa barn.  

Vi träffas igen tisdagen den 8/1 2019. 

Nu vill Johan, Gunilla, Elias och jag önska 

Er en riktigt  

GOD JUL 

Och 

ETT GOTT NYTT ÅR 

 

Hälsningar Gisela 


