Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

Veckobrev v.18
Hej alla föräldrar!

Kom ihåg:


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.
 Nu på fredag den 11/5 är det åter igen en klämdag.

•

Även den här veckan blev kortare än vanligt, i måndags var vi ute nästan hela dagen och njöt
av det härliga vädret. Vi var delvis i skolparken och delvis på skolgården.
I tisdags firade vi Fritidshemmens dag som blev väldigt lyckad på alla sätt. Vädret var med
oss och eleverna tyckte det var roligt med stationerna som fanns att gå till. Det var 4-kamp
på fotbollsplanen, pokemonjakt, flasklek, ansiktsmålning och så hejade och applåderade vi
såklart på våra modiga Lyankompisar som uppträdde på scenen också! Under dagen fick man
gå till ”kovrvkiosken” för att hämta sitt mellanmål och senare även till ”glasskiosken” för att
hämta var sin piggelin.
Idag onsdag har vi tittat på filmen Mod. Vi pratade om när man kan vara modig och sedan
ritade alla elever en teckning på sig själva som modiga superhjältar och skrev till en kort text
när de har varit modiga.
På fritids idag onsdag har några elever räknat matematik i appen Vektor, några elever har
gjort pärldjur medan andra elever har valt att leka fritt inne så som i dockvrån och rita och
andra elever valde att leka i skolparken ute i det vackra soliga vädret.

Stort tack för denna vecka önskar
alla pedagoger på Lyan!

