Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 6
För alla
Idrott och hälsa
Vi tar tacksamt emot skridskor, hjälmar samt inneskor till idrotten om ni har hemma som ni inte vet vad ni
ska göra med 😊

Simning veckan som kommer⭐
Årskurs
Dag
Mål
F-klass
Måndag-fredag
Årskurs 1
Torsdag fm
50m
Årskurs 2
Tisdag morgon
75m
Årskurs 3
Torsdag morgon
100m varav 25m ryggsim
Flera personal från skolan finns alltid på plats.

Undervisande personal
Från simhallen
Hannah
Hannah
Hannah

Ta med:


Badkläder



Handduk



Plastpåse att lägga blöta grejer i



Något att äta (macka, drickyoghurt, frukt eller likande) för att fylla på lite energi med efter
simningen.



Vattenflaska med vatten



Långt hår ska vara uppsatt

Mail till mig om ni vill nå mig: Hannah.lind@edu.habo.se

Hälsningar Hannah
Information från Fritids
Vi har delat ut lapp inför sportlovet som är vecka 8, den ska lämnas tillbaka måndag 14/2. Säg till om ni
inte fått hem någon idag fredag.

HUGIN
David har med hjälp av barnen spolat en liten skridskois på gården. Verkar ju tyvärr försvinna nu men om
vädret tillåter och vi kan spola en ny is så får barnen ha med sig skridskor och hjälm och åka på fritids tid.
Vi fortsätter med våra grupper mån- ons. Torsdag musiklek för de 1:or som anmält sig 13.45-14.30.

MUNIN
David har med hjälp av barnen spolat en liten skridskois på gården. Verkar ju tyvärr försvinna nu men om
vädret tillåter och vi kan spola en ny is så får barnen ha med sig skridskor och hjälm och åka på fritidstid.
Alla elever som har fritidsplats har fått en lapp med sig hem angående Sportlovet. Vi tar gärna emot
den ifylld så fort som möjligt. Senaste inlämningsdagen är 14 februari.
Måndag: Gemensam utelek
Tisdag: Pysseltema
Onsdag: Idrottsfritids
Torsdag: Film
Fredag: Dansstopp, limbo och bomben

F-klass
På måndag börjar simskolan enligt tidigare information. Vi har tittat på en film från simhallen, vi bifogar
den länken, så att ni kan titta på den även hemma.
På eftermiddagarna, denna vecka, arbetar vi med svenska och matte.

Årskurs 1
På torsdag så åker vi ner till simhallen och har simundervisning tillsammans med Hannah. Medtag
badkläder, handduk och frukt. OBS! All annan idrott utgår denna vecka.
Läsläxa till torsdag, kap 9.
Denna vecka arbetar vi med:
Svenska: Skrivande
Matte: Udda och jämna tal. Positionssystemet på tallinjen.
So: Temat “Stopp min kropp”.
Eng: Clothes

Årskurs 2
På tisdag åker vi till simhallen och har simundervisning tillsammans med Hannah. Vi samlas 7.50 vid åk 2:s
ingång. Medtag badkläder handduk och frukt. All annan idrott utgår denna vecka.

SV: Vi skriver olika berättelser med tema om rymden. Läsläxa kap 15 till fredag. Vi arbetar också med
kapitel 15 i arbetsboken.
Ma: Vi arbetar vidare med att undersöka multiplikation med hjälp av tallinjen samt introducerar och
diskuterar begreppet bråk.
NO/BILD/ ENG: Vi fortsätter temat om rymden.
Vi behöver skokartonger för att göra “titttskåp” och raketer så om ni har skokartonger, tomma
äggkartonger samt tomma toalettrullar hemma skicka gärna med dem till skolan.

Årskurs 3
På torsdag är det simning för ALLA. Se information ovan. Vi träffas SENAST kl. 8.00 på skolgården. Bussen
går kl. 8.10 så det är viktigt att alla är i tid.
Vill påminna om att ta med extra kläder till skolan då de lätt blir blöta när det är så slaskigt ute.
Tack för de skokartonger vi fått hittills. Om ni har fler hemma som ni vill skänka så tar vi tacksamt emot
dem. Vi behöver totalt 13 st.
Vad vi jobbar med:
Sv: Olika texter och läsförståelse. Veckans ord o och å.
Ma: Massa och volym.
No: Rymden.
So: Veckans nyheter samt värdegrundsarbete.
Eng: Dishes.
Hälsningar
Maritha och Marja

Läxor
Årskurs 1

Årskurs 2

Läxförhör av tabellerna
3, 5 och 6.
Ny matteläxa: tabell 7,
9 och 10.

Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Årskurs 3

Läsläxa kap 9

Läs- och skrivläxa
kap 18.
Läsläxa kap 15

Kontaktinformation
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.
Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67)
Rektor Göran : 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

