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V.10

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:
Konserthuset i tisdags var riktigt lyckat, eleverna var väldigt duktiga på färden dit och
hem, en fröjd att åka tunnelbana med dem. Det blev många skratt under konserten och
även häpna miner. Vi fick höra fakta om Ludwig van Beethoven, till exempel att han i
fyrtioårs åldern inte kunde höra längre men ändå fortsatte skriva musik. En figur vid
namn Ludde B dök upp på scenen och tog åt sig all ära för den fina musiken, han avbröt
också Markus(pianisten) både en och fler gånger med frågor, väldigt underhållande
kunde vi avläsa på eleverna som skrattade högljutt.
Endast grupp 2 har haft Bokstavslandet denna vecka och jobbade då med bokstäverna
F och I i arbetsböckerna. På matten har eleverna i grupp 1 målat egna mönster. Inge
(skolans skolbibliotekarie) har besökt oss och berättat saga, mycket spännande tyckte
eleverna, till och med några hade hört den innan och kunde hjälpa till i berättandet.
Krabborna börjar bli färdiga med sina namnskyltar som de skapat med hjälp av lera,
trä och färg. Sköldpaddorna har besökt biblioteket i Bredäng där de pratade om hur
en gör för att låna böcker, att en bara(!) får låna 50 böcker åt gången. Eleverna fick en
bok och blankett till lånekort.
Vi har pratat om jämställdhet, demonstrationer, rösträtt, normer och internationella
kvinnodagen i samlingsgrupperna. Kloka elever med en del frågor men som också vågar
säga vad de tycker, mycket givande. Vi har fortsatt med filmskapandet, sytt och
vävt, varit i idrottshallen och styrketränat och lekt, några av eleverna har också lekt
i dramarummet på Röda stugan, många kulbanor av kaplastavar har byggts,
pärlplattor har skapats och dekoren till showen börjar ta form. Vi har kommit fram till
det avgörande ögonblicket i Mello 2018, hela Snäckan ropar SHUFFLA! Vi får väl se…

Måndag
Samling 8.30
Ute med Röda stugan
& Mälarstugans
personal 9.10 10.10
Lektion 10.15–11.00
Lunch 11.20
Idrott gr1 12.15–12.55.
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Tisdag
Samling 8.30
Musik & Idrott gr2
9.40-11.00
ASL gr1 9.40-11.00
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Onsdag
Samling 8.30
Bornholm 9.05
Matte gr1 9.40-11.10
Bokstavslandet gr2
9.40-11.10
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Torsdag
Samling 8.30
Bibblan i Bredäng för
Delfinerna 9.15
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag
Samling 8:30
Bornholm 9.05
Musik gr1 9.40-11.10
ASL gr2 9.40-11.10
Lunch 11.20
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50
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Viktigt att komma ihåg:
 Snäckans telefonsvarare funkar ej, ring oss igen eller smsa.


Se till att ditt barn har kläder efter väder med sig då vi är ute varje
dag, fyll på med extrakläder också.



Påsklovslappen ska in senast 16/3.



Delfinerna ska besöka biblioteket i Bredäng den 15/3,
krabborna den 22/3.

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

