
Decemberbrevet 2021  

Hej på er!  

Dags för sista brevet den här terminen. Som vanligt har tiden rusat fram men vad 

mycket vi lärt oss! Förutom att läsa både enskilt och med en kompis varje dag så har 

vi bland annat lärt oss om vokaler och konsonanter, ordklasser och att skriva olika 

typer av texter och med olika mottagare. Vi har även hunnit lära oss nya saker i 

matten, bland annat uppställningar och multiplikation. I december introduceras 

även det fjärde räknesättet, division. Spännande!  

I december kommer vi att lyssna på årets radiokalender samt fortsätta vårt tema 

med vänskap och ha en uppdragskalender. Vi kommer också läsa juläventyret som 

handlar om Josef och Maria för att knyta an till vårt religionstema. Vi har också flera 

roliga aktiviteter inplanerade, se nedan. 

Sista läxan för terminen är till 16/12.  

Viktiga händelser under december 

Fredagen  den 3/12 Skridskor på Ale arena kl. 9.00-11.00. Barnen får gärna ta med 

något varmt att dricka samt en frukt eller smörgås men inga bullar eller kakor. Alla 

barn ska ha vantar, hjälm, skridskor samt varma kläder denna dag. Se till att ni provat 

hjälm och skridskor hemma så det är lätt för oss att ta på och ge oss ut på isen. Har 

du möjlighet att möta upp oss vid Ale arena är du varmt välkommen.    

Onsdagen den 8/12 Julspel i Starrkärr kyrka. Vi åker i hyrd buss tillsammans med 

lågstadiet på AFS.  

Måndagen den 13/12 Luciadagen. Barnen får gärna vara utklädda denna dag. Vi 

kommer att se på skolans Luciatåg.  

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

papperspåse där barnen kan lägga sina julpysselsaker i.  

Tisdag den 21/12 har vi julavslutning i Furulund. Mer information om detta kommer.  

 

Vi ses igen tisdagen den 11/1 – 2022 för en härlig vårtermin i åk 2.   

 

Nu önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!  

Tack för fint samarbete. 

Vänliga hälsningar Cecilia och Carina 


