oktober 2021
Hej på er!
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Dags att ge oss in i hösten ordentligt – med
kyligare, blötare och mörkare dagar och allt
vad det innebär. Det betyder också att Ni
gärna får se över barnens kläder så att de har
kläder efter väder i skolan då vi är ute mycket.
I september har vi i svenskan bland annat
arbetat med att skriva berättelser och barnen
har gjort skriv-delen i bedömningsstödet.
Barnen har också börjat med
kamratbedömning ”2 stars and 1 wish”. I matte
har vi jobbat med subtraktion och addition
med tiotal och ental. Det är klurigt men barnen
ser nu hur viktiga tio-kompisarna är även vid
beräkning av större tal. Vi har också haft ett
mini-tema om veckans dagar i NO, SO och
svenska. Barnen har lärt sig lite nordisk mytologi,
övat på att skriva meningar med stor bokstav
och punkt samt att lära mer om året och
dagarna. Som avslut fick barnen i mindre
grupper filma en redovisning av en veckodag,
vilket engagemang alla hade! I engelskan har
vi pratat om familjen, kroppen och mat.
I oktober kommer vi att starta ett läs-projekt där
eleverna får högläsa i par. Vi kommer i SO att
fortsätta vårt kompis-tema parallellt med
barnkonventionen. I matte kommer
bedömningsstödet att genomföras och vi
fortsätter öva tiotalsövergång i både addition
och subtraktion. På engelskan fortsätter vi titta
på ”Pick a colour” samt leka och prata mycket.
I NO kommer vi bland annat arbeta med tema
luft och utföra en forskarjakt.
Vecka 41 och 42 är det dags för
utvecklingssamtal. Alla har fått hem en lapp
med smiley-gubbar som ni ska fylla i och gärna
skicka med till skolan innan mötet så jag hinner
gå igenom det. Påminner om att vi fortsatt
välkomnar en vårdnadshavare/elev på
samtalet.
Från denna vecka, 39, kommer läxan vara från
torsdag-torsdag.
Den 20/10 är det skolfotografering.
Hör av er om det är några funderingar,
Vänliga hälsningar
Cecilia och Carina

