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Veckobrev v.50

”När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr
och alla bakar kakor
och har ett väldigt styr.”
Hej alla föräldrar!
Snart är det tredje advent och julpysslet börjar på allvar sätta fart på Lyan.

Kom ihåg:


Idag fredag hade vi ingen skridskoåkning för grupp 1, så på måndag
är det grupp 1 som ska avsluta med skridskoåkning för den här
terminen.



Nu har lössen kommit tillbaka till Lyan, luskamma gärna era barn
under helgen så får vi bukt på spridningen så fort som möjligt.

Under veckan har vi tränat på Luciasånger och träningen gav ju resultat! Så
duktiga alla var, och alla var så fina med sina luciakläder!
Vi har den här veckan fortsatt att glusa era barn, så vi har inte haft några
lektioner den här veckan heller. Däremot har vi hunnit med att julpyssla!
Barnen har målat och strött glitter på glasburkar som nu har blivit fina
glaslyktor! De har också gjort fina snöflingor som hänger fint i alla fönster i
ateljen.
. I tisdags och idag fredag hade eleverna som vanligt gymnastik. Där lekte de
bl a”Gammelgäddan”, en mycket uppskattad lek!

Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen
På fritids den här veckan har barnen äntligen fått leka ute i snön! Det har
lassats snö i pulkor, hinkar och allt de kan komma på att fylla snö i. Man har
byggt snögrottor och snötunnlar m.m. Inomhus har barnen gjort egna pengar till
en lek, byggt med lego, pärlplattor och de har haft skoj i gymnastiksalen.
I tisdags träffade grupp 1 sina faddrar, där satt eleverna och gjorde fina
julkort till varandra. I korten skrev de även en snäll liten text till varandra. Det
blev väldigt fina julkort!
Idag träffade grupp 2 sina faddrar där de samarbetade med att göra julgranar
ihop. Julgranarna kan ni nu skåda uppe i matsalen på en vägg!

Oj vad tiden går fort, till helgen är det tredje advent och barnen har räknat att
det nu bara är 9 dagar kvar till jul. Mycket pirr och längtan är det nog i många
barn nu!

Stort tack för denna vecka och trevlig helg
önskar alla pedagoger på Lyan!

