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V.47

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:

Musik – Barnen har övat på lucia-sånger även denna vecka!
Matte – Barnen har gjort olika lekar med temat 4 kompisar. De har även fått arbeta i
en stencil där de tränat på antal och färg.
 Bokstavslandet – Den här veckan har vi jobbat med bokstäverna S och Å i
arbetsböckerna! Den här veckan har barnen även övat på att höra skillnaden mellan
långa och kort ord. Barnen tyckte att det var något svårt men roligt när de fick kläm
på det.
 ASL – (Att Skriva sig till Läsning)barnen har fått ”spökskriva” även denna vecka. De
har också fått göra olika bokstavsträningar med gemener och versaler.
Jättespännande tycker barnen!
 Idrott – där har barnen fått leka ”cowboy”. Barnen delas in i olika grupper och får
sedan springa och hämta en ärtpåse hos cowboyen, blir man träffat av hens lasso får
man ingen påse och man springer tillbaka till sitt lag och det blir nästa deltagers tur.
Barnen tyckte att det var så roligt att de inte kunde sluta leka.
 Aktiviteter – Barnen har t.ex. fått göra garnbollar, sytt, gjort kulbanor. De har även
jobbat med ipads med appen ”quiver” där man får färglägga en bild som sen ”börjar
leva” i ipaden! Några barn har även fått lära sig att programmera med hjälp av bluebot samt gjort Origami (hundar och katter).
 Språklekar (Bornholm), där får barnen lära sig mer om bokstäver, ljuda, rimma och
skapa meningar och läsa dem.



 Extra kul-fadderträff, barnen fick tillsammans välja och rösta fram aktiviteten som

de ville göra tillsammans med sina faddrar. För det ena gruppen blev det julpyssel och
för det andra matte spel.

Måndag
Samling 8.30
9.10 10.10 tar
Röda stugan &
Mälarstugans personal
hand om barnen ute.
Lektion 10.15–11.00
Lunch 11.20
Idrott gr.1 12.15–12.55.
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Tisdag
Samling 8.30
Flour tanten kommer
på besök
Idrott gr2
10.30–11.10.
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Onsdag
Samling 8.30
Språklek 9.05
Lektioner 9.40
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Torsdag
Samling 8.30
Språklek 9.05
Lektioner 9.40
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag
Samling 8:00 första
advent till Kyrkan
Lektioner 9.40
Lunch 11.20
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50
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Viktigt att veta:
Fredagen den 1 december går vi till kyrkan för att fira in första
advent. Vi Samlas alla på snäckan senast kl. 8:00
Tisdag den 28 november kommer fluortanten på besök.
LÖSS! Vi har haft besök av löss i vissa barns hår. Snälla kolla era barn!
VATTKOPPOR har vi haft fall av så ni är medvetna om detta!







Vi har telefontid på fm. kl.7.30–8.15 och på em. kl.15.45–16.15. Vid andra tider
skicka gärna SMS. Vid akut behöv går det att nå oss tills vi går till Mälarstugan.
Vi vill be er föräldrar att respektera att samlingen börjar 8:30. Därför önskar vi att ni
lämnar era barn senast 8:20.
Sjukanmäl era barn på vår telefon varje dag som de är sjuka, innan kl. 8:30. Ring eller
skicka sms. Om ni sjukanmäler era barn innan 7:30, gör det via sms.
Barnen behöver varma kläder nu när kylan blir mer kännbar, fyll på med fleece,
överdrag, regnkläder, vantar och mössa.
Den här årstiden är många barn förkylda, hostar, har feber och magsjuka.
 Vid feber rekommenderas att barnen är hemma 24 timmar efter att de är
feberfria. Vid magsjuka 48 timmar efter sista kräkning /diarré utfall. Barnen
ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.
 Länken nedanför till 1177 vårdguiden har mycket bra information.
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hosbarn--en-smittguide/

lite roliga första snöbilder

Ha en trevlig vecka!
Önskar personalen på Snäckan!
Krabborna
barbro.e.collin@stockholm.se
harez.kader.karim@stockholm.se
Snäckan: 08-508 231 51/0761223151

Delfinerna
sarah.callerstrom@stockholm.se
matilda.magnusson@stockholm.se
Mälarstugan:08-508 43 790

Sköldpaddorna
ruma.aktay@stockholm.se
zaida.perez.huaman@stockholm.se

