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Veckobrev v.12

Vad härligt soliga dagar vi har haft den här veckan, och ljusare morgnar, det
känns att våren sakta kanske är på ingång.

Kom ihåg:


Titta på torkskåpet där vi har hängt upp tider för elevledda
utvecklingssamtal som startar v.12



Boka in i kalendern för Öppet Hus 18/4 kl.16.30-19.00. Mer info
kommer närmare.



Glöm inte släcka lampan imorgon, Earth Hour

Den här veckan har sett lite annorlunda ut från vad vi brukar ha.
Utvecklingssamtalen har ju bl a satt fart den här veckan. Tack för trevliga
samtal alla föräldrar!
Med tanke på att vi har varit lite underbemannade den här veckan också så har vi
inte haft Bornholm. Men istället så har vi den här veckan arbetat med
miljöfrågor i samband med Earth Hour som infaller imorgon lördag.
I tisdags tittade vi på fyra korta Pandafilmer av WHF som handlar om att man
ska tänka på att släcka lampan – spara energi, tänka på att ta cykeln, promenera
eller ta bussen istället för att ta bilen, sortera sopor, äta ekologiskt och mindre
kött, spara på vatten – duscha kortare tid t ex med mera.
Eleverna fick en läxa där de fick skriva tre saker som de gör hemma som är bra
för miljön. Många bra saker har ni gjort! Toppen att ni hade tid att göra läxan
med era barn så fort i veckan!
Skåda vår fina vägg med många kloka ord från era barn som sitter uppe i trädets
löv inne på Lyan! Många bra tips kom in på samlingen på vad vi kan göra för miljön!
Under veckan har vi hunnit ha lite matematik, ASL och Bokstavslandet. På
matematiken har vi tittat på Mattelandet som handlade om tiokompisarna. På
ASL har vi jobbat med Vv, Ww och Ää. På Bokstavslandet har vi tittat på en film
ur Bokstavslandet och arbetat vidare i arbetsboken.
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I onsdags var det Rocka sockornas dag! Så roligt att se att så många kom ihåg
att uppmärksamma denna dag med att ha på sig olika par sockor! Vi lyssnade på
samlingen på sången om Rocka sockorna och pratade vidare om varför vi ska
uppmärksamma denna viktiga dag. Alla är vi olika, men ack så lika viktiga.
I hallen hänger alla fina färgglada sockor som eleverna ritat och klippt ut dagen
till ära.
I torsdags var vi på besök på Mälarhöjdens kyrka för att titta på Påskspel. Efter
påskspelet fick eleverna var sitt ägg att hänga upp i påskriset hemma.
Äntligen kom den efterlängtade fredagen! Vi hade idag leksaksbytar - dag!
Syftet med det är att eleverna ska få känna sig delaktiga i arbetet för ett
hållbart och klimatsmart samhälle / utveckling. Istället för att slänga en leksak
man tröttnat på är det ju ypperligt tillfälle att kunna byta sin leksak mot en
annan!
Åh, så roligt alla eleverna tyckte det var att få var sin leksaksbiljett som de
skulle använda för att få ”handla” en ny leksak till sig själva!
Efter det var det dags igen för vår bibliotekarie Inge att berätta en saga för
grupp 1 medan grupp 2 hade gymnastik. I tisdags var det tvärtom för grupperna.
Efter lunch hade vi musikfestival uppe i aulan, också mycket efterlängtat! Som
publik satt hela Lyan och applåderade medan artisterna framträdde dans och
sång med musik från årets melodifestivallåtar. Vilka duktiga och modiga artister
vi hade, trots pirret som fanns där i magen på många innan.
Efter mellanmål avslutade vi Earth H our veckan med en tipspromenad med
frågor om detta viktiga ämne. Som avslutning på detta tilldelades alla elever var
sin klimat-detektiv medalj som hängdes runt halsen. Nu är Lyan-eleverna
experter på klimatfrågor!

Stort tack för denna vecka och trevlig helg
önskar alla pedagoger på Lyan!

