Veckobrev år 1
Vecka 3
Hej igen!
Första riktiga skolveckan är avklarad efter det långa jullovet
och vi märker tyvärr redan av influensor och magsjukor. Vi
hoppas på en friskare vecka 4!
SV – Veckans bokstav har varit H, vi har härliga husfasader
som hänger i klassrummen eller i korridoren. Kom och titta! Vi
har även börjat prata om sammansatta ord, vad är det?
Skrivuppgift för veckan var att berätta om sin favoritmat i
Boken om mig.

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

MA – Klasserna har jobbat färdigt i matteboken. Några har
fått med sig boken hem – inte meningen att ni ska jobba klart
över helgen! Men träna gärna lite här och var, och visa sen upp
för resp lärare när ni arbetar klart (s 187). Vi har jobbat med
dubbelt och hälften, lite klurigt med hälften tycker en del. Vi
har bl.a. spelat tärningsspel för att träna. Nästa vecka startar
vi med den nya boken!

Helena Svensson inkluderingspedagog
helena.svensson@stockholm.se

SO – Vad är religion? Detta har vi pratat om och sett en film
om. Vi kommer att lära oss lite om kristendomen, judendom och
islam de närmste veckorna.

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.

NO – Vi har pratat om vilket material olika saker är gjorda
utav (se ped plan). Vi har bl.a. sett en film om hur det går till
när en sked tillverkas.

Påminnelse – vi har kalla och blöta golv – ta gärna hit inneskor!
Tänk på att skoldagen startar 8.00.

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

v. 4
Måndag 22/1

Tisdag 23/1

Onsdag 24/1

Idrott 1a
Idrott 1b
Idrott 1c

Torsdag 25/1
Idrott
Idrott
Idrott
Idrott

1a
1b
1c
1d

Läxor vecka 4:
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 26/1
Idrott 1d

