Veckobrev år 1
Vecka 45
Hej igen!

Hemsida:
malarhojdensskola.stockholm.se

Bloggadress:
f-3malarhojdensskola.se
Vi som jobbar i år 1 är:

November månad och vi har haft några kalla dagar. Några barn
frös på morgonrasterna så det kan behövas lite varmare kläder
nu.
Svenska – veckans bokstavsmål har varit T. Vi har kommit på
ord med T i sig, skrivit fina T och i slutet av veckan gjordes
det härliga troll. Klasserna har även skrivit trollsaga och övat
på att berätta om huvudpersonen, vad som huvudpersonen ska
göra och vilket problem som uppstår då. Sist i sagan så har de
fått skriva en lösning på problemet – ett slut på sagan. Det har
blivit härliga sagor! På läslektionen har vi pratat om hur man
gör när det dyker upp svåra ord i texten – t.ex. läsa om ordet
eller meningen en gång till, titta på ordet om det är någon del
man känner igen eller läsa vidare och kanske få förklaring i
nästa mening.
Matte – klasserna har tränat vidare på addition och
subtraktion inom talområdet 0-7 och att se sambandet mellan
de båda räknesätten. Som första matteläxa till nästa vecka är
att träna på talkamraterna till talet 6, ex 4+2,1+5. Eleverna har
fått med sig träningskort hem som de kan träna på. Bäst är att
träna en kort stund ofta. Är det väldigt svårt, välj då ut några
tal som ni tränar, när de sitter tar ni några nya.
SO – temat om allemansrätten är nu avslutat, vilka
skyldigheter och vilka rättigheter har vi? Fråga gärna era
barn? Några klasser har haft frågesport som avslutning på
temat och några ska gå tipspromenad på måndag.
NO – vi har påbörjat ett nytt tema – se bifogad pedagogisk
planering. Temat heter Svenska träd. Vi har börjat att prata
om vad trädets delar heter.
Sval – Tema språkbruk - hur pratar vi med varandra, vilken ton
använder vi och säger vi förlåt när vi gjort något dumt?

Lotta Sjögren 1a
lotta.sjogren@stockholm.se
Jannika Söfting 1b
jannika.softing@stockholm.se
Anders Österdahl 1c
anders.osterdahl@stockholm.se
Elisabeth Stenberg 1d
elisabeth.stenberg@stockholm.se
Helena Svensson inkluderingspedagog
helena.svensson@stockholm.se
Fritidspersonal når ni på:
Mickelsgården

08-508 43 796 eller 08-508 43 887
Röda stugan

08-508 43 788 eller 08-508 43 789
Sjukanmälan:
Sjukanmäl görs i första hand på
skolwebben, via sms-tjänst eller via
app; Anmäl frånvaro.
(Men kan fortfarande göras på
08 – 508 43 783.)
Obs, anmäl varje dag som barnet är
sjukt! Före 7.30.
På hemsidan kan du läsa mer om de
olika sätten att sjukanmäla.

v. 46
Måndag 13/11

Tisdag 14/11

Onsdag 15/11

Idrott 1a
Idrott 1b
Idrott 1c

Torsdag 16/11
Idrott
Idrott
Idrott
Idrott

1a
1b
1c
1d

Fredag 17/11
Idrott 1d

Läxor vecka 46:
Läsläxa – Kom ihåg att alltid ha med plastfickan i skolväskan!
Matteläxa – Träna på talkamraterna till talet 6. Alla har fått med sig talkort hem – talkorten sparas hemma så
ni kan träna, ta ej med tillbaka till skolan.
Kommande viktiga datum:
1a
Terminsavslutning 21/12
Föräldramorgon 8-9 ti 5/12 gr1, on 5/12 gr2
1c
Terminsavslutning 21/12
Föräldramorgon 8-9 ti 5/12 gr1, to 7/12 gr2

1b
Terminsavslutning 21/12
Föräldramorgon 8-9 ti 5/12 gr1, on 6/12
gr2
1d
Terminsavslutning 21/12
Föräldramorgon 8-9,
Gr 1 ti 28/11 eller to 7/12
Gr 2 on 29/11 eller ti 5/12

Ha en riktigt trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Anders, Elisabeth, Helena, Jannika och Lotta

