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Veckobrev v.13
Solen fortsätter att värma och eleverna är så glada ute på skolgården.

Kom ihåg:
Boka in i kalendern för Öppet Hus 18/4 kl.16.30-19.00. Mer info kommer
närmare.
Den här veckan är ju lite kortare än vanligt. Vi har hunnit ha Bornholm vid ett
tillfälle. Fiskarna och Maneterna har snart jobbat klart i sina häften. Några har
hunnit lösa klart en kod som ger en mening. När man fått ihop och läst meningen
så fick eleverna som uppgift att skriva ett brev till en hemlig kompis på Lyan.
Det tyckte eleverna var roligt att göra. De andra grupperna har jobbat med olika
bokstavsljud.
I tisdags hade grupp 2 fadderträff. Vi var i treornas klassrum där eleverna fick
sitta mitt emot sin fadder och rita ett porträtt av sin fadderkompis. Nu hänger
alla självporträtt på väggarna att skåda i matsalen. Mycket fina teckningar!
Nu när det har varit så fint väder så har vi passat på och varit ute mycket med
eleverna. Det har spelats fotboll, man har letat efter nyckelpigor och andra
insekter på marken, de har ritat hopphagar m.m. på skolgården, några har lekt
picnick i det gröna, hjulat på gräsmattan, gungat och mycket mer!
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Idag torsdag har vi ritat på ägg och därefter haft en äggprickartävling! Först
vann ett barn i varje färggrupp. Sedan hade vi stora Finalen på Lyan mellan de
tre finalisterna i färggrupperna. Vinnaren vann ett guldägg som innehöll
jordgubbar och vindruvor! Efter det var det lärarnas tur. Den tävlingen vann
Anneli, grattis!

Sedan rusade vi ut till skolparken där vi gick runt på äggjakt. Bilder på 10 olika
ägg var gömda runt om i parken som eleverna skulle försöka hitta. Glada
Lyanelever sprang ivrigt runt och letade och visade stor glädje varje gång de
hittade ett ägg!

Stort tack för denna vecka och Glad Påsk
önskar alla pedagoger på Lyan!

