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Hej där hemma!
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Under oktober månad har vi bland annat haft
lära-känna samtal ute i höstkylan. Tack för bra
samtal. Vi har också haft en lyckad elevensvaldag där barnen arbetade i familjegrupper, med
elever från lågstadiet, utifrån önskad aktivitet.
Fredagen innan höstlovet avslutades med
tipspromenad, Halloween-pyssel och popcorn.
I november kommer vi bland annat att arbeta
med barnkonventionen. Vi kommer i
matematiken arbeta med talen 9 och 10 samt
dubbelt och hälften. Arbetet med veckans
bokstav fortsätter och vi påbörjar arbetet med
berättande text utifrån bland annat
sekvensbilder. Vårt tema om hösten fortlöper
och barnen får undersöka naturen varje vecka
på olika sätt, bland annat genom att klassen
”adopterar” ett träd i närheten som ska följas
och dokumenteras under året.
Vi kommer avsluta november med julpyssel
lagom till att första advent står för dörren.
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Det är roligt att se barnens engagemang kring
läsläxan. Påminn gärna om att läxan ska med
till skolan på torsdagar.
Med tanke på ökningen av COVID-19 behöver
vi fortsätta hålla på restriktionerna om att
hämta/lämna barnen vid grinden samt att
stanna hemma, även vid milda,
förkylningssymtom. Ökningen av sjukdomsfall
innebär också att idrottslektionerna fortsätter
ske utan ombyte och dusch men inomhus. Se
separat utskick från idrottslärare Johan Elving.
Hör gärna av er om ni undrar över något. Ni
vet att ni alltid är välkomna att maila mig:
cecilia@ahlaforsfriaskola.se

Vänliga
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