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v.2

tvätta händerna ofta, vara hemma
vid minsta symtom och 2 dagar
symtomfri innan återgång till skolan,
hämta och lämna vid grinden,
avtala med fritids om ni behöver gå
igenom era barns kläder, inga
möten, inga samlingar, inga resor i
bussar etc. Vi håller tummarna för
att det ger med sig snart.

v.3

Alla barnen har nu fått en extra
låda i kapprummet för att ha sina
kläder i. Glöm inte att skicka med
extrakläder och regnkläder mm
och att märka alla med namn.
Vi kommer även i fortsättning ha
läxor från torsdag till tisdag varje
vecka. Det kommer fortsätta att
vara läs-, matte och skrivläxa.

v.4

Hej och välkomna till 2021
och en ny termin!
Hoppas alla har haft en skön
julledighet! Det kom lite snö på
slutet i alla fall, härligt!

Under januari jobbar vi bl a med:
- Tema året, månader och årstider
- Matte – Repetition och uppstart
av multiplikation
Vi vill försöka ta tillvara på det fina
vintervädret som råder. Dock är
inget klart i skrivande stund så var
beredd på info med kort varsel.
Jag kommer att opereras nu på
torsdag och blir borta en dryg
vecka. Klassen kommer att ha
kända pedagoger under tiden.

Den största önskan vi alla hade i år,
var ju att lägga coronapandemin
bakom oss nu och kunna återgå till
det vanliga. Dock är inte så fallet.
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Så vi fortsätter vårterminen, som vi
avslutade höstterminen med att
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