Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

V.13 & 15

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:

På Bokstavslandet har båda grupperna denna vecka fortsatt arbeta med bokstäverna V, W och Ä. De
började med att diskutera om vad man kan skapa för saker som börjar på de bokstäverna och kom
fram till massor! Det skapades bland annat älgar, änglar, äpplen (uppätna), tallrikar med wok,
wienerbröd, vantar, osv.
På ASL blev eleverna i grupp 1 klara med ”Jag-boken”. Ni får se resultatet på avslutningsdagen :).
På Mattelektionerna har eleverna arbetat med siffror som de färglagt med påsktema. Samt
fortsatt med QR-koder.
På Musiklektionerna har eleverna övat på Djurshowen med sånger och koreografi. Ni kommer att få
mer information om showen efter påsklovet, vänta med spänning!
”Kom alla mina små kycklingar” och ”Balansstafett” har eleverna lekt på idrottslektionerna.

På fritids har vi fortsatt med filmskapandet,
programmerat med roboten Blue-bot, sytt och
vävt. Vi har spelat spel, kaplastavar har byggts,
pärlplattor har skapats och dekoren till showen
fortsätter ta form. Påskpyssel har även erbjudits
under veckan. Vi erbjuder även utelek varje dag på
även eftermiddagarna. På bilden ser vi elever som
virkar och gör flätor ute på gården.

V. 14 påsklov, se påsklovslapp för info.
v. 15 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
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
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Viktigt att komma ihåg:
 Vi har öppet hus på Snäckan onsdagen den 18 april kl. 16.30-19.00. Välkomna!
 Snäckans telefonsvarare funkar ej, ring oss igen eller smsa.
 Utvecklingssamtalstider v.15/16 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. Glöm inte att fylla i utvärderingen för utvecklingssamtalet som ni
får av oss efter varje samtal, blanketten lämnar ni i lådan som står på fönsterbrädan i
det stora rummet på Snäckan.
Det är eleverna som håller i samtalet och det är dessa mål vi stävar efter i
förskoleklassen:












eleverna skall fungera socialt i grupp
eleverna skall vara inlärningsberedda och få en mjuk start inför skolan
eleverna skall få möjlighet att leka med jämnåriga i större grupp
träna sig i turtagning och regellekar
lära sig fullfölja uppgifter
lära sig ta ansvar
fungera i större grupp med få vuxna
tala och lyssna i en större grupp
lära sig lösa konflikter
eleverna skall få ett välutrustat språkligt "bagage"
eleverna skall visa hänsyn och respekt

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.

Ha en trevlig påsk!
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

