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V.8

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:



På musiken har eleverna jobbat stenhårt med koreografi till vår show, de är
fantastiskt duktiga och vi blir så imponerade! Manuset är färdigskrivet och vi övar på,
nästa vecka uppe i aulan. På Bokstavslandet har vi fortsatt jobba med bokstäverna R
och Y. De har skapat varsin rymdraket på Röda Stugan. Raketerna sätts upp nästa
vecka!
På ASL har eleverna ritat och skrivit om sina familjer och diskuterat ”Vad är en
familj?”. Många fina svar kom fram. ”Det är dem man känner kärlek för och älskar”.
Matte uteblev den här veckan på grund av skridskoåkning!



Aktiviteter:
Skridskor har vi nu åkt för sista gången, vi märkte stor skillnad mot de andra
gångerna. De var så snabba att klä på sig och kastade sig ut på isen! Kul! Ta hem
skridskorna nu om ni inte har gjort det!
Vi har gjort rekvisita till vår show som då har skogs/djungeltema. Vi har gjort lianer
och stora löv/blad som vi hängt på snören. Det kommer bli så fint! Det är härligt att se
deras kreativitet sprudla, ett blad var till exempel inspirerat av en glass!
I idrottshallen har vi haft yoga, lekt gammelgäddan och rockade rockring!
Vi har även varit ute i solen och åkt pulka!

Måndag
Sportlov

Tisdag
Sportlov

Onsdag
Sportlov

Torsdag
Sportlov

Fredag
Sportlov
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Viktigt att komma ihåg:


Vecka nio är det sportlov! Fritids är öppet för er som har anmält
omsorg! Vi är på Snäckan hela veckan. Kom senast 9.30 så vi kan
påbörja vår verksamhet!
Vi ska i våra grupper besöka Bredängs bibliotek!
Sköldpaddorna går torsdag den 8/3.
Krabborna går 15/3.
Delfinerna går 22/3.
Tisdagen den 6/3 (veckan efter sportlovet) ska vi på Konserthuset!
Eleverna ska vara på plats senast klockan 8 för att vi ska hinna! De ska
inte ha med sig någonting, vi hinner tillbaka till lunchen.

”En skolkonsert med Ludde B och Ayla Kabaca om den store tonsättaren Ludwig van Beethoven. Men hur
är det? Visst verkar det som att Ludde B tror att han själv är den store Beethoven? En busig konsert
med Beethovens musik framförd av Kungliga Filharmonikerna.”

Vi har haft problem med våra telefoner, ta bort 08-numret och ring/smsa
ENDAST på 0761223151! Detta pga vi har en telefon på kontoret och en i
lokalerna och när ni ringer på 08-numret ringer det endast på kontoret och där är
vi inte ofta! Vi ber därför om ursäkt om ni försökt nå oss men inte lyckats.
Ha en trevlig vecka!
Önskar personalen på Snäckan!
Krabborna
barbro.e.collin@stockholm.se
matilda.magnusson@stockholm.se
Snäckan: 0761223151

Delfinerna
sarah.callerstrom@stockholm.se
helena.hanna@stockholm.se
Mälarstugan:08-508 43 790

Sköldpaddorna
ruma.aktay@stockholm.se
zaida.perez.huaman@stockholm.se

