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V.11

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:
Ännu en vecka har passerat förbi…
På Bokstavslandet har grupp 2 denna vecka arbetat med bokstäverna R och Y i
arbetsböckerna och avsnittet vi tittade på handlade om rymden, de som ville fick
möjlighet att skapa sin egen raket efteråt.
På Matten har eleverna i grupp 1 arbetat med siffror och gått en tipsrunda med
IPAD’s där de fått testa på hur man avläser QR koder.
På Musiken har grupperna gått igenom manuset till showen, tränat på danskoreografi
till sångerna samt diskuterat om vilken djurkaraktär man vill vara. Barnen kanske talar
om detta hemma. Ni behöver inte köpa djurkostymer till ert barn utan vi kommer i
möjligaste mån skapa dessa tillsammans på olika sätt.
Idrotten blev tyvärr inställd för grupp 2 denna vecka. Det var schemabrytsdag för
övriga klasser i skolan och därför var idrottssalen upptagen då. Grupp 1 har haft idrott
som tänk, då lekte de ”kaos-boll” och ”bacill-kull”.
”Jag-boken” fortsatte barnen med i grupp 1 på ASL. De har arbetat med känslor, ”jag
blir ledsen när….” och ”jag blir glad när…”.
Vi besöker Bredängs bibliotek i tre grupper. Denna vecka var det Delfinernas tur.
Bibliotekarien pratade om hur man gör när man lånar böcker, hur man tar hand om
böckerna, bokkännedom om vad för olika böcker det finns att låna samt att det finns
böcker på olika språk. Vi fick även lyssna på en bok som bibliotekarien läste för oss.
Hon använde sig av IPAD vilket var uppskattat av barnen. Se information i
bibliotekspåsen som barnen fått med sig hem om hur ni ansöker om bibliotekskort samt
info om Biblix-appen.
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På fritids har vi fortsatt med filmskapandet, sytt och vävt, varit i idrottshallen och haft
mattelek där barnen fått samarbeta i lag för att samla poäng, genom att klara uppgifter
tillsammans. Några av eleverna har också lekt i dramarummet på Röda stugan, många
kulbanor av kaplastavar har byggts, pärlplattor har skapats och dekoren till showen
fortsätter ta form. Och även om Samir & Viktor inte vann melodifestivalen fortsätter vi
såklart att SHUFFLA!! :)
Fingervirkning har även erbjudits och se så söta kaniner det blev!

Instruktioner fick barnen digitalt via QR koder.
Vi kommer from nu att vara delaktiga i Matrådet som hålls i matsalen med övriga elever ifrån
skolan. Där kommer vi kunna dela med oss av våra tankar och åsikter kring maten. Innan varje
matråd håller vi en samling i de två grupperna om vad som ska tas upp. Denna gång är det
Atrid DK och Lea som representerar Snäckan.

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
Påskspel Gr2
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
Påskspel Gr1
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
Krabborna 9.15
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag
Samling 8:30
Bornholm 9.05
Lektion 9.40-11.00
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.

 Vi uppmärksammar Downs syndromdagen den 21/3 genom att rocka
sockorna tillsammans!
 Grupp 2 ska besöka Mälarhöjdens kyrka och titta på påskspel på tisdag
kl.10.00 och grupp 1 på onsdag


Krabborna ska besöka biblioteket i Bredäng den 22/3.



Tänk på att ram-tiderna ni fyllt i på påsklovslappen måste efterföljas.
Vänligen ring eller skicka sms om ni behöver ändra tid någon dag.

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.

Sist men inte minst, tack för ert goda samarbete med
att få in lov-lapparna i tid :). Vi är bra på att påminna er
och ni är bra på att ta till er.
Ha en trevlig helg!
Önskar personalen på Snäckan!
Krabborna
barbro.e.collin@stockholm.se
matilda.magnusson@stockholm.se

Delfinerna
sarah.callerstrom@stockholm.se
helena.hanna@stockholm.se

Snäckan: 0761223151

Mälarstugan:08-508 43 790

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

