Årskurs F-3
Vecka 45
För alla
Idrott och hälsa
Information från Fritids
F-klass
Vi inleder ett boktema inför barnboksveckan. Bl.a. så kommer åk 2 kommer till oss och läser ett
kapitel om dagen ur Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn.
I matematiken börjar vi med tema 2, mängder, antal och talmönster, i “Tänka, räkna och resonera i
förskoleklass”
Idrott grupp A tisdag
Idrott grupp B torsdag
Sista musikleken med Helena torsdag
Fotografering fredag (gruppfoto)

Årskurs 1
Ny dag för fotografering: fredagen den 12 november. Endast gruppbilder.
Veckans arbete:






Skriva små böcker
Repetera bokstäver och ordbilder
Arbeta med addition och subtraktion samt tallinjen
Animals
Mätning

Läsläxa (kapitel 1) tills på torsdag. Öva att läsa texten flera gånger samt gör uppgifterna i läxboken.
Vi börjar med ett boktema inför barnboksveckan. Elever från åk 3 kommer till oss och läser ett
kapitel om dagen ur Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn.

Årskurs 2
Vi hade en härlig dag ute vid Vattunöden. Vi täljde och gjorde kolkritor som vi sedan har använt till
en bilduppgift.
Vi inleder ett boktema inför barnboksveckan. Bl.a. så kommer åk 2 gruppvis att läsa för F-klassen
ett kapitel om dagen ur Lyckokakan av Kerstin Lundberg Hahn.
Ny dag för fotografering: fredagen den 12 november. Endast gruppbilder.
Ingen ny läsläxa till fredag v. 45 däremot lämnas ny läxa ut till nästkommande fredag, medtag den
lilla läxboken.
Ma: TRR tema 2 startar
Sv:

Årskurs 3
Denna vecka kommer vi börja med ett bokprojekt inför barnboksveckan. Eleverna kommer få läsa ett
kapitel om dagen för åk 1 ur boken Lyckokakan som är skriven av Kerstin Lundberg Hahn.
Inga vanliga läxor till v. 45. Däremot kommer de få med sig ett läsbingo hem samt en instruerande text i
form av ett recept. Dessa lämnas in på torsdag v. 45. I den största mån det går läser man 15 min/ruta på
läsbingot.
Barnen får gärna gå in och läsa eller lyssna på böcker i en app som heter Polylino. Jag har visat eleverna
denna app. De loggar in med sin mailadress (edu adressen) och lösen 12345678. Där finns det böcker på
många olika språk. För de som vill läsa engelska böcker så finns det en del att välja på.
På fredag 12/11 är det skolfotografering.
På onsdag 10/11 är det föräldraråd. Föräldrarådsrepresentant för åk 3 är Gabriel Tapia. Är det ärenden ni
vill ta upp så kan ni kontakta honom på mail: gabriel.tapia@me.com.
Följ gärna klassen på Instagram (viby2012). Där kommer jag sporadiskt lägga ut bilder på vad vi jobbar
med. Meddela mig gärna om det är så att ni har ett namn på Instagram som är svårt för mig att veta vem
det är då jag vill ha lite koll på vilka som är med i gruppen.
Vad vi jobbar med:
Sv: Berättande texter.
Ma: Multiplikation och division.
So: Religioner – Islam.
Teknik: Tekniska hjälpmedel.

Eng: Food.

Hälsningar
Maritha och Marja.

Läxor
Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3
Ingen läxa.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Läsläxa, kap 1

Den instruerande
texten lämnas in samt
läsbingot.

Fredag

Kontaktinformation
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).
Du kan också anmäla frånvaro via internet (med BankId)
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: 0171-528 60

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

