Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

Veckobrev v.18
Hej alla föräldrar!

Kom ihåg:



Nu på måndag den 7/5 kl.15 kommer informationen släppas ut om vilka klasser era



barn ska gå i!
På tisdag den 8/5 firar vi Fritidshemmens dag kl.14.00-16.00. Det skulle därför



vara önskvärt att ni hämtar era barn efter kl.16.00 så att alla får vara med och
delta denna dag.
Den 16/5 har vi Bokbytardag. Alla elever som vill får ta med sig max 3 böcker
för passande ålder att byta till sig nya böcker som man inte har läst.

•

Torsdag den 24/5 är det Höjdarcupen i Hägerstensåsens fotbollsplan.
Förskoleklasserna spelar fotbollsmatcher mot varandra denna dag. Då
vill vi att alla elever tar med sig var sin vit tröja/t-shirt som är Lyans
lagfärg. Vi kommer att vara i fyra olika mixade lag den dagen.
Medtag matsäck.

•

Vi kommer att ha picknic i Gropen för de blivande klasserna. Klass 1C
har picknic tisdag 22/5 kl.17.00 och klass 1D har picknic tisdag 29/5
kl.17.00.

•

Nästa vecka fredag den 11/5 är det åter igen en klämdag. Vi har 3
elever som har anmält omsorg den dagen. De som inte har lämnat in
lapp om denna dag förmodar vi kommer att vara lediga.

Den här veckan har ju varit kortare än vanligt, men trots bara tre skoldagar så har vi hunnit
med en hel del ändå. I onsdags lekte vi i parken Lugnet hela förmiddagen och hade så kul.
Torsdag och fredag förmiddag jobbade vi med känslorna sur och lugn. Vi tittade som vanligt
först på filmer om dessa känslor och sedan diskuterade vi i färggrupperna på samlingen om
hur känslorna känns och när man kan känna av dessa känslor, därefter jobbade vi i våra
känslohäften.
På fritids i onsdags hade eleverna gymnastik med Sovande indianen som är en populär och
uppskattad lek.

Några barn hade barnyoga i torsdags medan andra valde att pärla eller bara leka fritt med
lego, dockor, rita och spela spel.
Idag fredag valde många elever att leka Flaggan på fotbollsplanen medan de andra valde att
leka inomhus.
På skolgården har många elever på Lyan visat ett större intresse för att spela fotboll. Många
elever som ofta spelar fotboll har på eget initiativ tränat de elever som vill lära sig mer om
fotboll och de har varit otroligt uppmuntrande när de har tränat kompisarna. Vi har sett att
eleverna haft ”möten” om vikten av att passa fotbollen till varandra och om vad det finns för
fotbollsregler. Vi upplever att de allra flesta eleverna är taggade på att få spela mot Snäckan
och de har t o m kommit på en gemensam ramsa som de avslutar träningen med varje gång.

Stort tack för denna vecka önskar
alla pedagoger på Lyan!

