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V.49

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:

Musik – Barnen har övat på lucia-sånger hela veckan. Sångerna börja sitta nu. Barnen
har flera favoriter. En av dem är ”Se det snöar”
 Matte – Några barn har fått arbeta i en stencil där de tränat på att klä en snögubbe
och andra har fått färglägga efter siffror.
 Bokstavslandet – Pga. Olika aktiviteter har endast grupp 2 haft Bokstavslandet. Vi har
även denna vecka arbetat med bokstäverna N och U.
 ASL – Barnen har fått arbeta med att skriva alfabetet tillsammans, det ena barnet
skrev en bokstav och det andra kommande bokstav. Barnen samarbetade bra och
tyckte att det var roligt att få göra något tillsammans med en kompis.
 Idrott – barnen fick leka ”Smygande indianen”. En uppskattad lek som barnen tycker
är jätteroligt.
 Aktiviteter – Barnen har sytt, de har även jobbat med appen ”quiver”. Vi fortsätter
att programmera med hjälp av blue-bot. Vi har varit i idrottssalen där barnen byggde
hinderbana igen. Vi har sytt pepparkaksgubbar och granar att hänga i julgranen.
 Språklekar (Bornholm), där får barnen lära sig mer om bokstäver, ljuda, rimma och
skapa meningar och läsa dem.


 Extra kul- vi har varit i kyrkan för att se deras årliga julspel. Roligt och intressant att
veta om varför vi firar jul. Där sjöng vi också flera julsånger och alla barn fick var sin
reflex-ängel.
Varje dag tittar vi tillsammans på julkalender på ”Mysteriet i Greveholm”, som barnen
tycket är spännande och lite läskigt därefter öppnar vi våra paketkalender som tomten
lämnade till barnen den 1 december. Det är en efterlängtad aktivitet varje dag.
 I måndags började vi att ha 2 eftermiddagssamlingar/fritidssamlingar och det går
väldigt bra. Vi kan nu börja aktiviteterna lite tidigare än vanligt vilket uppskattas av
barnen.
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 gr2 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
Lektioner
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
Fika+ lucia 14:15
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Viktigt att veta:
Inför Lucia kommer några lektioner att bytas ut för träningen.
Kom ihåg att den firar vi fredagen den 15/12. Fika från 14:15
därefter Lucia på aulan kl 15:00
Torsdagen den 21 december är det skolavslutning för alla barn
och elever. Alla barn behöver vara på snäckan senast 7:50.
Skolavslutningen är endast för barnen. Men vi har öppet som vanligt.
Barnen kan gå sina ordinarie tider.
Den 21 december är det Harez sista dag på snäckan. Helena som
Harez vikarierat för kommer tillbaka från sin föräldraledighet.
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.
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.
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.

Lite bilder från julspelet.
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

