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Hej där hemma!
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3 Idrott + läxa in
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4 Ny läxa

December är här och höstterminens sista
veckor, tiden går fort när man har roligt och
det har vi verkligen i klass ett!
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18 JULAVSLUTNING
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Förra veckan hade vi julpyssel. Vi hade
långbord i klassrummet och fick en mysig dag
tillsammans. Barnen pyntade bland annat
varsitt led-ljus att ha på sin plats när vi läser
vår adventsbok ”24 dagar till jul” nu i
december.
De sista veckorna kommer vi jobba vidare med
Barnkonventionen-temat. Vi repeterar artikel 1
och påbörjar artikel 2. I matematiken kommer
vi bland annat arbeta med talen 11 och 12 samt
diagram och mönster. Veckans bokstav
fortsätter som vanligt och vi fortsätter lära oss
om berättande texters uppbyggnad. I NO
avslutar och utvärderar vi vad vi lärt oss om
hösten för att sedan kunna gå in på vinter och
allt vad det innebär.
Vi har upptäckt att en Nisse har flyttat in i
klassrummet! Han har visst problem med ett
julmonster och behöver vår hjälp med att lösa
kluriga uppgifter fram till julavslutningen.
Läxan som följer med hem 18/12 är till 14/1.
Barnen får även med ett läsbingo hem över
lovet för att uppmuntra till fortsatt lästräning
eftersom läsning är en färskvara. Skicka med
bingot tillbaka till skolan i januari.
Angående nya restriktioner kring COVID-19
se separat mail från Thore.
Julavslutning har vi fredag 18/12. Skolan
slutar kl. 11.00 denna dag. Vi kommer
spendera avslutningen utomhus så det är bra
om barnen har varma kläder på sig.
Skolstart är tisdagen den 12 januari 2021 kl.
8.20.

Avslutningsvis vill Carina och jag tacka för
denna termin samt önska Er alla en riktigt
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!

