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V.48

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:

Musik – Barnen har övat på lucia-sånger även denna vecka!
Matte – Barnen har fått arbeta i en stencil där de tränat på att klä en snögubbe.
Bokstavslandet – Den här veckan har vi sett ett nytt avsnitt av programmet livet i
bokstavslandet. I halvgrupperna arbetar vi med ”ord blir meningar”. De får även en
stencil med bokstäverna N och U.
 ASL – pga olika anledningar uteblev ASL denna vecka.
 Idrott – barnen leker en lek som heter ”Ja det gör vi” som Lasses lärarstudenter
håller i. de leker även bläckfiskens armar.
 Aktiviteter – Barnen har sytt, gjort kulbanor. De har även jobbat med ipads med
appen ”quiver”. Vi har även haft gemensam sång samling. Några barn har även fått lära
sig att programmera med hjälp av blue-bot. Vi har varit vi idrottssalen, barnen fick
välja vad de ville göra och det blev kullekar och smygande indianen.
 Språklekar (Bornholm), där får barnen lära sig mer om bokstäver, ljuda, rimma och
skapa meningar och läsa dem.




 Extra kul- fluortanten var på besök i tisdags hon berättade om hur ofta man bör
borsta tänderna och om vad som är bra att tänka på för att ha välmående tänder.
Barnen fick även var sin tandborste.




Nytt från måndag- vi har gjort om gruppindelningen på Snäckan (grupp1 och grupp2).
De berördas barn informeras enskild och vi informerar även deras föräldrar. Nya
listor se i bifogat fil.
vi kommer prova att ha eftermiddagssamlingar/ fritidssamlingar i 2 grupper. De
kommer att hållas i grupp1 och grupp2. Detta gör vi för att minska väntetiden för att
kunna få börja med fritidsaktiviteterna så snabb som möjligt.

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
ASL gr1 9:40
Musik gr 9:40
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
Julspel i kyrkan kl 10
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag
Samling 8:30
musik gr1 9:40
ASL gr2 9:40
Lektioner 9.40
Lunch 11.20
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50
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 Viktigt att veta:

Trots oro pga. Omständigheterna här på onsdagen, hade vi en
lugn dag här på skolan.
Info om Lucia se separat fil.
LÖSS! Vi har haft besök av löss i vissa barns hår. Snälla kolla era barn!
VATTKOPPOR har vi haft fall av även denna vecka 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/

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

