Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 17
För alla
Skolledning
Skolledning fram tills en ny rektor är rekryterad:
Susanne Robertsson har tillsammans med Annmari Lott delat ansvar kring rektorsfrågor i verksamheten.
Susanne är formellt tillförordnad. Övergripande verksamhetsansvar har Malin Olsson (verksamhetschef).
Skolavslutning 10 juni
Skolavslutningen i år blir traditionsenlig ute på skolgården med alla klasser gemensamt och elevernas nära
och kära är varmt välkomna. Eleverna kommer till skolan 9:15, samling vid flaggstången. Anhöriga tar
plats i backen för att ta del av programmet som startar 9:30. Egen picknickkorg medtages.
OBS! Ny tid för föräldrarådet är måndag den 23 maj kl 18:00-19:00

Idrott och hälsa
På måndag drar vi igång uteperioden, kläder efter väder gäller! Vi är bara inne om det spöregnar.
Solkräm är ett hett tips när det är sol, regnkläder när det regnar :) OMBYTE behövs, eleverna är ofta rädda
om sina kläder så de deltar inte på samma sätt som om de skulle varit ombytta. Tänk också på vad
eleverna har för skor, de moderna skorna som har höga sulor är en stor skaderisk då eleverna lätt trampar
snett.
Vattenflaska är jättebra att ta med, eleverna frågar ofta om efter en mugg eller glas och det är inget som
tas med, så egen vattenflaska är bra att ha med, framförallt när det är varmt ute.
Tyvärr blir det en tråkig nyhet också, ni kanske redan har fått höra av eleverna då idrottsläraren berättade
för dem i onsdags. Hon kommer avsluta sin tjänst på Vibyskolan efter skolavslutningen. Det har varit ett
velande fram och tillbaka för hon tycker otroligt mycket om alla underbara elever och kollegor, men hon
bor inte här i Bålsta och tycker att det är lite för långt att åka varje dag då hon har en 3-åring hemma och
känner att hon inte riktigt hinner med. Eleverna var väldigt förstående men många tyckte att det var
tråkigt, vilket idrottsläraren också tycker, hon kommer sakna allihopa väldigt mycket!

Information från Fritids
OBS! Torsdag 28/4-22 stänger fritids 16.00 pga personalmöte.
Påminnelse om att lämna in sommarlovslappen.

Hugin
Vi har en vädjan till er vårdnadshavare. Då vi nu har många barn som ska cykla/gå hem själva så har
telefonsamtalen om det ökat markant så vi önskar att ni skriver en lapp med vilken tid ert barn ska gå
hem. Det kan vara en generell lapp till exempel …. ska gå hem själv varje dag kl 16.00 och underskrift av er
vårdnadshavare.
En ändring i vår planering, från och med nu går vi till skogen på andra sidan vägen på måndagar Vi går
cirka kl.14:00 och är tillbaka senast kl.15.30. Tisdag –torsdag har vi våra tre grupper.

Munin
Vi kommer under veckan att pyssla, vara ute och inne och ha olika rörelseaktiviteter.

F-klass
Svenska; I förberedande läsning lägger vi till ett ljud till ett ord, till exempel ask plus m blir mask.
Matte; TRR, Talraden upp till tjugo på olika sätt. (träna gärna att räkna fram- och baklänges)
NTA; Jämföra och mäta. “Hur långt hoppar grodorna”
Quintus; sammarbetsövningar
Fredag: Musikskolan uppträder för oss i vår lekhall

Årskurs 1
På fredag så kommer vi att få besök av musikskolan.
Sv: Vi arbetar med de bokstäver som vi har kvar.
Ma: Ental och tiotal. Vi lär oss lite om multiplikation.
No/So: Vi arbetar klart med bondgården.
Eng: Arbete på Ipaden med bl.a.. färger och frukter.
Läsläxa tills på torsdag: Kapitel 18

Årskurs 2
Sv: Vi skriver dialoger i olika berättelser samt övar på att skriva berättelser i dåtid och nutid.
Ma: Delar av en helhet. Vi kommer arbeta med och upptäcka att när man viker papper på olika sätt kan man
benämna delarna som bråk. Genom att laborera med pappersvikning på mitten får de dessutom erfarenhet av
en talserie

No: Vi håller tummarna för att våra larver är på ingång denna vecka. Fram till dess så förbereder vi oss
kring de teoretiska delarna kring fjärilar och deras utveckling.
Eng: Vi sjunger sånger om fjärilar på engelska samt lär oss ord som knyter an till temat.
Fredag: Musikskolan uppträder för oss i vår lekhall

Årskurs 3
Denna vecka har vi påbörjat de nationella proven i matematik.
Vi är nu klara med ABC klubben. Det är inga läxor tills nästa vecka. Däremot kommer ny läxa i matematik
delas ut på måndag samt ny läxa i svenska delas ut på torsdag och är till nästkommande vecka.
Tisdagen den 31/5 kommer vi att åka till Historiska museet. Där kommer vi att gå på en forntida visning
samt få känna på och undersöka gamla forntida föremål tillsammans. Mer information om denna dag
kommer längre fram. Om någon av er förälder vill följa med denna dag som ett extra vuxet stöd så får ni
hemskt gärna höra av er till mig.
Vad vi jobbar med:
Sv: Tema forntiden.
Ma: Vi fortsätter med statistik och sannolikhet samt nationella prov.
So/No: Tema forntiden samt veckans nyheter.
Eng: Väder.
Teknik: Lagring.
Hälsningar Maritha och Marja.

Läxor
Årskurs 1

Årskurs 2

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Årskurs 3
Ingen läxa! Ny läxa i
matte delas ut.

Läsläxa kap.18

Fredag

Kontaktinformation
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.

Ingen läxa. Ny läxa i
svenska delas ut.
Läsläxa kap 23

Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67)
Rektor: 0171-527 45
Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare)
Fritids Hugin: 0171- 527 11
Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30)
Kurator Veronica: 0171- 526 56
Skolsköterska Anna: 0171-528 60

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

