
 

sön 1  

mån 2                                      v.49 

tis 3 Idrott.  Läxa in. 

ons 4 Ny läxa. Skogen, röd. 

tors 5 Julspel i Starrkärrs kyrka. 

fre 6 Skogen, blå. 

lör 7  

sön 8  

mån 9                                      v.50                        

tis 10 Idrott.  Läxa in. 

ons 11 Ny läxa. Skogen, röd. 

tors 12  

fre 13 Lucia 

lör 14  

sön 15  

mån 16                                      v.51 

tis 17 Idrott. Läxa in.  

ons 18 Skogen, blå. 

tors 19 Julpysseldag 

fre 20 Julavslutning i kyrkan. 

 

 

 

 

 

 

 

I svenskan fortsätter vi med vår läs och 

skrivinlärning där de allra flesta gör fina 

framsteg. Läxan är fortfaranade ett kapitel ur 

magiska kulan. Vi förhör läxan  på tisdagar 

och onsdagar. 

 

I matematiken jobbar vi just nu med pengar. 

Vi köper, adderar och subtraherar.  

 

Under december månad ska vi testa 

eleverna i matematik enl skolverkets krav.  Ni 

kommer att få ta del av resultatet vid 

utvecklingssamtalet nästa termin.  

 

Måndag den 2/12, hälsar vi vår nya rektor, 

Pia Kjeldsen välkommen till vår skola och 

önskar henne lycka till. Samtidigt tackar vi 

bästa Ingvald för ytterligare en tid som rektor. 

 

Vidare i december kommer vi att åka till 

kyrkan på torsdag den 5/12 och titta på ett 

julspel. Vi åker under förmiddagen med 

bokad buss, tillsammans med förskoleklassen. 

 

På Luciadagen 13/12, ser vi på skolans 

Luciatåg av lilla skapandeprofilen. Enl 

barnens önskemål, får de lov, om de vill. att 

bära lussekläder,  denna dag. Vi avslutar 

dagen med lite ”Lussedisco”. 

 

Tisdag den 17:e, är vi inbjudna att se 3:ornas 

julpjäs i gympasalen, trevligt! 

 

På terminens näst sista skoldag, 19/12, är det 

julpysseldag på hela skolan. Eleverna delas i 

”familjegrupper” med elever från skolans alla 

klasser, mycket trevligt! (Det är 2 elever från 

varje klass, så de blir inte helt själva från 1:an). 

 

Fredagen den 20 december är det 

skolavslutning i Starrkärr kyrka. Vi åker buss till 

kyrkan kl.8.30. Efter kyrkan har vi en kort 

samling i klassrummet innan det är dags för 

den traditionella julgröten. Vi slutar ca 
kl.11.00. 

 

 

 

 

Stort tack alla för denna termin  

Ha en härlig julhelg och ett gott nytt år, så ses 

vi igen tisdag den 14/1 -2020 kl.08.20. 

 

      Lena, Dejan, Maggan och Jimmy 

 

 

 

December 2019 
 

Då skriver vi sista månadsbrevet denna 

termin och år.  

 

November månad innehöll en hel del 

extra aktiviteter. Vi hade en bra och 

rolig förmiddag i badet, där barnen 

visade sin vattenvana och lekfullhet. 

Mycket uppskattat av alla.  

Sedan fick vi se och lyssna på 3:ornas 

musikal om Kroppen, jättekul. Och nu 

den senaste veckan åkte vi ju skridskor. 

Vi är oerhört imponerade av barnen 

som kämpade och slet och försökte lära 

sig åka utan gnäll och tårar. Sedan fick 

hälften av oss vara med om en 

annorlunda bussresa hem. Där bussen 

”gick sönder” och vi fick invänta ny buss. 

Det enda som hände var att vi blev lite 

försenade hem. 
 

 


