Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 18
För alla
Nästa vecka drar vi igång en hopprepsutmaning på skolan som anordnas av Svenska Gymnastikförbundet.
Utmaningen kommer pågå mellan 2–20 maj och det gäller att kryssa så många rutor som möjligt i “Hoppo-metern", ett protokoll som fylls i. Eleverna i F-1 ska hoppa 50 hopp eller 5 minuters hoppande för att få
kryssa en ruta. Åk 2 och uppåt ska hoppa 100 hopp eller 5 minuters hoppande för att få sätta ett kryss.

Idrott och hälsa
Uteperiodens första vecka är gjord och det har varit en kall vecka. Shorts och T-shirt är inte att föredra
just nu då det inte är många plusgrader ute och det har varit rätt blåsigt. Tänk lager på lager så att
eleverna lätt kan skala av sig vartefter de blir varma.
Vi har jobbat lite med orientering och lekar för 1–3 denna vecka och kommer fortsätta på liknande sätt
nästa vecka. Jag är otroligt imponerad hur bra eleverna läser av kartan och har en fin förståelse för hur de
ska tänka kring den och vart de är i förhållande till olika saker. Vi fortsätter med orientering nästa vecka.
F-klassen har lekt spegelkull och tränat inför hopprepsutmaningen. Vi fortsätter med lite lekar nästa
vecka😊

Information från Fritids
Nu har vi precis fått in sommarlovslapparna och då kommer nästa speciella dag. Fredag 27/5 är en
klämdag. Vi behöver veta era behov av omsorg denna dag för kökets planering och personalens.

Hugin:
Måndag: Skogen på andra sidan vägen. Vi går ca 14 och tillbaka senast 15.30
Tisdag- Torsdag våra grupper (lekhall, Skapande och ute)
Fredag: veckans wow.
Titta gärna över era barns kläder i hallarna och lådorna med extrakläder hos en del svämmar
det över och hos andra finns ingenting.

Munin

F-klass
Svenska ; Vi pratar om och läser dikter
Fortsätter ljuda; “Hur många ljud i orden”
Matte; Klockan
NTA; Måttenheter

Årskurs 1
Denna vecka arbetar vi med :
Ma: Multiplikation och ental och tiotal
No: Årstidsväxlingar
Sv: Vi arbetar klart med bokstäverna
Eng: Family
Läsläxa till torsdag: kap 19

Årskurs 2
Vi hälsar Eric som börjar på torsdag välkommen till vår klass.
Vi har varit på musikskolans konsert och till detta veckobrev bifogas en anmälningsblankett om man vill
börja spela något instrument till hösten.
Sv: Vi är mot slutet av arbetet med Diamantjakten så vi arbetar klart de sista arbetssidorna. Läsläxa kap 24
till fredag.
Ma: Syftet med veckans matematiktema är att använda talrektangeln och hopp på tallinjen

som problemlösningsstrategier.
NO/Bild: Vi väntar fortfarande på leverans av våra larver. De har tydligen blivit försenade från
Storbritannien. Men vi fortsätter att teoretiskt lära oss mer om fjärilars liv.

Årskurs 3
Vi är nu klara med ABC klubben. Läxorna i svenska framöver kommer vara kopplade till forntiden som vi
jobbar med.
Några viktiga datum:
18/5: Utflykt till Häggebys museum (skola för 100 år sedan).
31/5: Historiska museet (forntiden).
Vad vi jobbar med:
Sv: Forntiden.
Ma: Klockan samt nationella prov.
So/No/Bild: Forntiden.
Eng: Fakta om några av djuren på savannen.

Läxor
Årskurs 1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Årskurs 2

Årskurs 3
Matteläxan lämnas in.
Ny matteläxa delas ut.

Läsläxa kap.19

Fredag

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: 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: 0171- 526 56
Skolsköterska: 0171-528 60

Svenskaläxan lämnas in
(Istiden). Ny
svenskaläxa delas ut.

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

