Veckobrev år 1
Vecka 17
Hej hej!
Nu har alla ledigt från skolan i fyra dagar! På måndag är det
kompdag efter Öppet hus och på tisdag är det lovdag.
SV – Nu har vi arbetat med de sista bokstäverna i alfabetet,
Q, W och Z. Nu återstår att repetera alfabetet och bli säkra
på att rabbla. Vi har skrivit om vår skola i Jag-boken. Vet ni
hur många elever det går på vår skola eller när Röda stugan
byggdes? Barnen skrev även vad de gillar med skolan och vad
de skulle önska vore bättre. Vi har även arbetat med vokalerna
och med att skriva en faktatext om vitsippan (se NO).
MA – vi har fortsatt träna subtraktion med tiotalsövergång,
ex. 12-9 och 13-6; både huvudräkning och problemlösning. Vi
har även spelat två roliga spel, be gärna era barn förklara för
er så ni kan spela hemma! Ledtråd/tips – det ena handlar om
subtraktion från 20 och man använder en tärning, det andra är
bingo med tal mellan 0 och 20.
NO – temat är våren, vi har pratat om blommans delar och
pysslat en vårblomma. De flesta har gjort vitsippan och någon
klass blåsippan.
SO – temat är yrken. Vi har funderat över yrken vi möter på
vägen till skolan. Vilket yrke har man om man arbetar på en
restaurang eller förskola? Vi har letat yrken tillsammans och
kom på många som finns här i närområdet.
Sval – vi arbetar vidare med kamratskap och vi är emot
varandra. Vi har sett film (ur serien Vara vänner) och samtalat
om olika kompisdilemman som man kan ställas inför.

Vi vill påminna om att skolan har studiedag måndag 21/5.
Det innebär att skolan är stängd men fritids är öppet. Dagen
kommer att ägnas åt bedömningsfrågor för lärarna.

Hemsida:
malarhojdensskola.stockholm.se

Bloggadress:
f-3malarhojdensskola.se
Vi som jobbar i år 1 är:

Lotta Sjögren 1a
lotta.sjogren@stockholm.se
Jannika Söfting 1b
jannika.softing@stockholm.se
Anders Österdahl 1c
anders.osterdahl@stockholm.se
Elisabeth Stenberg 1d
elisabeth.stenberg@stockholm.se
Helena Svensson inkluderingspedagog
helena.svensson@stockholm.se
Fritidspersonal når ni på:
Mickelsgården

08-508 43 796 eller 08-508 43 887
Röda stugan

0768251276 eller 0761243788
Sjukanmälan:
Sjukanmäl görs i första hand på
skolwebben, via sms-tjänst eller via
app; Anmäl frånvaro.
(Men kan fortfarande göras på
08 – 508 43 783.)
Obs, anmäl varje dag som barnet är
sjukt! Före 7.30.
På hemsidan kan du läsa mer om de
olika sätten att sjukanmäla.

v. 18:
Måndag 30/4
Kompdag för
Öppet hus

Tisdag 1/5
Lov

Onsdag 2/5

Torsdag 3/5
Idrott
Idrott
Idrott
Idrott

1a
1b
1c
1d

Fredag 4/5
Idrott 1d

Läxor vecka 18:
Läsläxa – Kom ihåg att alltid ha med bok och plastfickan i skolväskan!
MA – träna gärna tiokamraterna (ni har tidigare fått länktips och apptips). Träna även dubbelt och hälften.
Kommande viktiga datum:
1a
Studiedag 21/5, fritids öppet.
1c
Studiedag 21/5, fritids öppet.

1b
Studiedag 21/5, fritids öppet.
1d
Studiedag 21/5, fritids öppet.

Ha en riktigt trevlig helg!

Vänliga hälsningar Anders, Elisabeth, Helena, Jannika och Lotta

