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V.50

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:

Musik – Barnen har övat på lucia-sånger hela veckan. Vi är också i aulan och övar.
Matte – barnen har fått göra pärlplattor med julmotiv, barnen tränar på antal och
form.
 Bokstavslandet – vi arbetade med bokstäverna N och U i arbetsböckerna. Veckans
kapitel innehöll en del rim, det tycker barnen är roligt!
 ASL – Barnen har fått börja med sina JAG-böcker.
De har skrivit: ”Jag heter_Jag är_år. Därefter har de fått rita till sin text.
 Idrott – barnen fick leka ”Under hökens alla vingar”, och leka ute i snön. Barnen tyckte
att det var roligt att äntligen få njuta av att åka madrass och pulka. De har även byggt
snögubbar och snölyktor.
 Aktiviteter – Barnen har sytt kuddar och vävt. Vissa har även varit med fyrorna i
gympasalen, det tyckte barnen var jätteroligt, så det kommer vi göra igen!
Vi har sytt pepparkaksgubbar och granar att hänga i julgranen, gjort pärlplattor och
färglagt julbilder. Denna vecka har vi inte programmerat då intresset för
pepparkaksgubbar/julgran varit stor!
 Språklekar har uteblivit denna vecka.
 Extra kul- I onsdags var det Lucia. Vi pedagoger överraskade barnen med att lussa
för dom! De blev väldigt förvånade och tyckte det var roligt! Några barn passade också
på efter eget initiativ att även de Lussa för elever ute på gården på sin rast.
 Varje dag tittar vi tillsammans på julkalender på ”Mysteriet i Greveholm”, som barnen
tycker är spännande (och lite läskigt, men det hör ju till!)
Därefter öppnar vi vår adventskalender som tomten lämnade till barnen den 1
december. Det är en efterlängtad aktivitet varje dag!
Nästa vecka kommer vi att ha olika julpyssel måndag, tisdag och onsdag, så vi går inte
efter schemat!



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
aktiviteter
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
Aktiviteter
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Torsdag
Samling 7:50 för
gemensamt
skolavslutning
Aktiviteter
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag

Jullov
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Viktigt att veta:
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.
På fredag den 22/12 har vi öppet för dem barn som har anmält
omsorg.
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.

Lucia tåg ute på
gården

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

