Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

V.15

Veckobrev för Snäckan
Veckan som gått:
Vilket fantastiskt väder vi haft i veckan!
Några elever hittade en nyckelpiga
på rasten under torsdagen som de tog väl hand om…

På Bokstavslandet har båda grupperna denna vecka arbeta med bokstäverna H och T. Lektionen
startade med ett avsnitt och avslutades med att de fick göra uppgifter i arbetsboken. Bla. fick de i
uppgift att placera fyra bilder i händelseordning. Vilken bild ska vara först? Och vilka kommer
sedan? Det var klurigt… Vi fick strul med tekniken båda dagarna och det försökte vi lösa på bästa
sätt så vi kunde titta på avsnitten som vanligt.

Två barn med en telefon i knät…

Eller fem barn och en IPAD…

I ASL fick eleverna i grupp 2 fortsätta med ”Jag-boken” vid två tillfällen. Veckans tema va ”Jag blir ledsen
när” & ”Jag bor på..” De fick både skriva det med IPADEN samt rita hur och vad de blir ledsna av. Grupp 1
fick leka ute då de är klara med sin bok.
På mattelektionerna har eleverna haft arbetat med ”Längst och kortast”. De fick bla. placera sig själva i
längdordning.
På musik lektionerna har eleverna fortsatt träna på djurshowen.
Men vi som hittills haft samtal med er och era barn har verkligen uppskattat det! Även eleverna som vi
frågat, även om det varit lite nervöst också för vissa :). Lektionerna ersättes med utelek i vårvädret!

På fritids har vi fortsatt med filmskapandet, Vi har spelat spel, gjort årstidsmålning, pärlplattor har
skapats och dekoren till showen fortsätter ta form. Pysslat papperblommor och fjärilar och fåglar. Varit i
Kroppåsberget (skogen). Vi erbjuder även utelek på skolgården/skolparken varje dag på även
eftermiddagarna. På bilden ser vi elever som virkar och gör flätor ute på gården.
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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
Utedag gr1 14.45-15-50
Kroppåsberget

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
TEATER GR1
SKÄRHOLMEN
ASL för grupp2
Lunch 11.20
.Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50
Utedag gr2 14.45-15-50
Kroppåsberget

Fredag
Samling 8:30
TEATER GR2
SKÄRHOLMEN
Bokstavslandet för Gr1
Lunch 11.20
Lässtund 13.30
Mellis 14.00
Aktiviteter 14.50

ÖPPET HUS 16.30-19.00

Viktigt att komma ihåg:
 Vi kommer att börja med våra utedagar igen då vi går iväg i de två olika grupperna.
Varannan gång, till olika parker/skog och är tillbaka på skolgården till 15.50.
Behöver ni hämta innan så är det hämtning i park/skog som gäller. Säg till innan om
ditt barn behöver hämtas tidigare och bör stanna kvar.
 Vi har öppet hus på Snäckan onsdagen den 18 april kl. 16.30-19.00. Välkomna att
umgås med oss tillsammans med ditt barn. Betalning för er föräldrar av mat/fika
sker kontant. Ytterligare info kommer att mejlas. Gemensam samling föräldrar och
barn i respektive mentorsgrupp kl. 16.30, kom i tid för ditt barns skull. Information om
aktiviteterna som sker under kvällen kan ni läsa vid båda ingångarna på Snäckan.
 Glöm inte att fylla i utvärderingen för utvecklingssamtalet, blanketten lämnar ni i
lådan som står på fönsterbrädan i det stora rummet på Snäckan.


Fredag den 1/6 kommer djurshowen att hållas i aulan! Ni föräldrar är välkomna att närvara
för att se eleverna uppträda. Tiden är 14.45.



På torsdag och fredag kommande vecka skall vi gå på teaterbesök, en dansföreställning i
Skärholmen. Grupp 1 9.15 på torsdag. Grupp 2 10.15 på fredag. Kom senast 8:30.

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

