Veckobrev år 1
Vecka 2
Hej igen!
Välkomna tillbaka till en ny termin! Härligt att se era
fina barn igen efter det långa jullovet
Det här var ju en mycket kort skolvecka, men vi har
ändå hunnit med en del. Vi har startat vårterminen
med att göra fina rymdraketer, för att fira in det nya
året! De sitter uppe i korridoren på våra fönster så
man kan se dem både utifrån och inifrån.
I svenska har vi utvärderat höstterminen. Vad har vi
gjort? Vad var svårt? Vad behöver vi träna mer på?
Vad var lätt? Detta ledde till att vi skrev mål för
våren; vad behöver just jag träna mer på?

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

I matte har vi repeterat och vi har arbetat med att
slutföra den gamla matteboken. Vi har även spelat ett
spel, 15-spelet, med nyårstema. Fråga gärna era barn
hur man spelade.

Nästa vecka är en vanlig skolvecka, d.v.s. helt enligt schema.
All lärarpersonal nås numera endast på 076 följt av resp
nummer. Det går inte att använda 08-numret längre. (Tidigare
har man kunnat använda antingen 076 eller 08.) Fritids och
expedition nås som tidigare, på 08-numren.

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.

v. 3
Måndag 15/1

Tisdag 16/1

Onsdag 17/1

Idrott 1a
Idrott 1b
Idrott 1c

Torsdag 18/1
Idrott
Idrott
Idrott
Idrott

1a
1b
1c
1d

Läxor vecka 3:
Läsläxa – Kom ihåg att alltid ha med plastfickan i skolväskan!
Kommande viktiga datum:
1a
Sportlov v 9
Påsklov v 14
1c
Sportlov v 9
Påsklov v 14

1b
Sportlov v 9
Påsklov v 14
1d
Sportlov v 9
Påsklov v 14

Ha en riktigt trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Anders, Elisabeth, Helena, Jannika och Lotta

Fredag 19/1
Idrott 1d

