Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

V.12

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:
Det har blivit några förändringar i schemat denna vecka på grund av att vi varit i iväg
tre förmiddagar till kyrkan och en grupp till biblioteket i Bredäng.
På Bokstavslandet har grupp 2 denna vecka arbetat med bokstäverna V, W och Ä i arbetsböckerna
och avsnittet vi tittade på handlade om värme och väder. ”Jag-boken” fortsatte barnen med i grupp 1
på ASL med tema ”Var jag bor”.
Krabborna har denna vecka besökt biblioteket i Bredäng där 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 Bibblix-appen.
Vi fick nöjet att besöka Mälarhöjdens Kyrka i våra två grupper. Vi fick se en föreställning om Jesus
och lärjungarna om varför vi firar påsk idag. Vi sjöng och åt frukt tillsammans, sedan fick alla
barnen ett påskägg att ta med sig hem att hänga i påskriset :).

På fritids har vi fortsatt med filmskapandet, programmerat med roboten Blue-bot, sytt och
vävt, varit i idrottshallen och haft hinderbana. Vi har spelat spel, byggt med kaplastavar
har byggts, pärlplattor har skapats och dekoren till showen fortsätter ta form. Vi erbjuder
även utelek varje dag på även eftermiddagarna.

Vi rockade sockorna i onsdags! Vi har samtalat om vad
dagen innebär (googla för mer info). Olika är bra! :)

Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen
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 9.4011.00
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 9.4011.10
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Torsdag
Samling 8.30
Bornholm 9.05
Mattegr2 9.50-11.00
Bokstavslandet gr1 9.5011.00
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

Fredag

RÖDDAG

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.

 Utvecklingssamtalstider v.15 har vi snart delat ut till samtliga föräldrar. Vissa kommer
att bli tilldelade tider även nästa vecka. Se till att i möjligaste mån behålla och passa
tiderna.
 De barn som anmält sig som närvarande under påsklovet kommer att få ett program
som vi kommer att följa. Tider för hämtning och lämning är viktigt att hålla, samt se
över lappen ni får om när ni kan hämta barnen. Vissa dagar är vi inte tillbaka förens
15.00 på Snäckan,


Läkartider – när barnen har läkartider att passa under skoltid behöver vi att ni föräldrar
talar om det för oss på morgonen.



Sommarlovsblanketten är utdelad och ska finnas i barnens ryggsäckar. Finns den inte
där för att ni glömt ryggsäcken så kolla på hyllan. Lämna in så snart ni fyllt i den,
senast 9 april. Vi lovar att det inte blir fler blanketter efter den… eller?
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 08numret 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 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

