Veckobrev år 1
Vecka 50
Hej igen!
I onsdags hade vi schemabrytsdag med tema jul – pyssel, knep och
knåp. Vi provade att blanda klasserna denna gång och det gick
jättebra! Roligt att få träffa kompisar id e andra klasserna och
börja lära känna en ny vän. Barnen fick ta hem några pyssel som de
gjorde, och i fönstren i korridoren och klassrummen hänger vackra
stjärnor.
Svenska – veckans bokstav har varit Å. Eftersom vi hade pyssel på
vår schemabrytsdag så gjorde vi inget bokstavspyssel. Klasserna har
repeterat hur man loggar in på datorn och fortsatt skriva på ett
brev i Office365.
Matematik – Vi har arbetat vidare med talkamrater och den här
veckan var det talet 10 som vi arbetat extra mycket med. De har
arbetat i sina matteböcker men även spelat spel och tränat
tiokamraterna. Eftersom terminen snart är slut, har de fått arbeta
på i sina matteböcker, i slutet av boken är det lite repetitionssidor.
SO – Temat med julens traditioner har fortsatt och denna vecka har
det handlat om Lucia. Varför firar vi Lucia? Vi har även pratat om
julmat. Varför äter vi en viss typ av mat under julen och vad åt man
förr i tiden på jul?
NO – Vi börjar närma oss slutet på vårt tema träd och den här
veckan har vi lärt oss mer om björken. Vi har sett en film och läst en
faktatext tillsammans. Sedan pratade vi om vad som var viktigt i
texten och skrev upp nyckelord på tavlan. Eleverna fick sedan
formulera egna meningar – kring klassificering/utseende/användning
eller annat viktigt om björken.
Den här veckan hade vi inte sval eftersom vi hade schemabrytsdag.
Vi vill informera att det går löss i flera av klasserna. Luskamma
gärna i helgen!
På torsdag när vi har julavslutning börjar vi klockan 8.00 ute på
skolgården. Alla samlas hos resp klasslärare vid scenen. Alla
slutar 11.40.

Hemsida:
malarhojdensskola.stockholm.se

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

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.

Vårterminen startar torsdag den 11/1 -18.
v. 51
Måndag 18/12

Tisdag 19/12

1a får ta med sig
en liten
leksak/gosedjur
denna dag, samt
myskläder!

Idrott 1a
Idrott 1b
Idrott 1c

Onsdag 20/12
1d har besök av
Nikki som börjar i
klassen vid
vårterminens start

1a trädtest
1b trädtest

Torsdag 21/12
Julavslutning
Skoldag 8.0011.40

Fredag 22/12
Jullov

Alla samlas vid
resp klasslärare
ute vid scenen
klockan 8.00.
1c och 1d har
gosedjursdag

Läxor vecka 50:
Läsläxa – Kom ihåg att alltid ha med plastfickan i skolväskan!
NO – repetera de 7 träd vi arbetat med – se stencil i skolväskan. Vi har ett litet trädtest nästa vecka!
Kommande viktiga datum:
1a
Skolstart 11/1 -18, enligt schema

1b
Skolstart 11/1 -18, enligt schema

1c
Skolstart 11/1 -18, enligt schema

1d
Skolstart 11/1 -18, enligt schema

Ha en riktigt trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Anders, Elisabeth, Helena, Jannika och Lotta

