
 Hej på er!  

Sista brevet för den här terminen. Tänk vad fort den här terminen har gått.  

Så mycket barnen har kommit i gång med. Räkning, skrivning och framför allt 

läsning. Det är så underbart att få vara med på den resan när barnen börjar 

ljuda ihop och sedan läsa orden mer och mer flytande.  

 

I svenskan skriver vi meningar och nu innan jul kommer vi skriva julsagor.  

Barnen får med sig en kalender med uppgifter som ska lösas, en varje dag. Detta 

är istället för matteläxa. 

 

I No har vi nu börjat jobba med miljö och tittar nu mera på återvinning. 

 

Varje morgon nu i december läser vi ”Jul äventyret”. Det handlar om Maria och 

Josef. För att knyta an till vårt religionstema. 

 

Vi kommer också att titta på Pelle Svanslös. Den handlar om vänskap. Detta är 

ett tema som löper hela året. 
 

 

Viktiga datum i december 

 

Måndagen den 29/11 Vi bakar peppakakor med FSK. Ta med en namnad kavel 

och formar. 

Fredagen den 3/12 åker vi skridskor kl 9:00- 10:30 på Ale arena.  Barnen får 

gärna ha med en liten smörgås eller frukt och något att dricka men inga bullar 

eller kakor! Alla barn ska ha vantar, hjälm, varma kläder och skridskor. Se till att 

ni provar hjälmen och skridskorna hemma så det är lätt för oss att ta på dem 

och komma ut på isen. Har du möjlighet att möta upp oss vid Ale arena är du 

varmt välkommen. 

Onsdagen den 8/12 åker vi i hyrd buss på julspel i Starrkärrs kyrka. 

Måndagen den 13/12 får barnen gärna vara utklädda. Vi kommer att se på 

skolans luciatåg. 

Fredagen den 17/12 Julpyssel på låg. Skicka med en namnad liten      

papperspåse, där barnen kan lägga sina julpyssel saker i. 

         Tisdag den 21/12 Julavslutning i Furulund mera info kommer. 

God Jul och Gott Nytt År  

Tack för denna terminen 

Önskar Suzanne, Therece och Gisela 

Vi ses igen den 11 januari 2022 


