Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 7
För alla
Friluftsdag med OS-tema på tisdag, så kläder efter väder gäller då vi är ute under hela dagen.

Idrott och hälsa
Det har varit simning för hela slanten under veckan och eleverna har varit så duktiga! Vi övar mot målet i
åk 6 där eleven ska kunna simma 200m varav 50m ryggsim. Det ser riktigt bra ut redan nu. Några elever
kommer att erbjudas simskola senare i vår för att träna lite extra, ni får då information om detta på mail
när det börjar bli dags.
Nästa vecka kommer vi ha alla hjärtans dag tema och då framförallt prata om hur vi gör om det uppstår
en nödsituation.

Mail till mig om ni vill nå mig: Hannah.lind@edu.habo.se
Ha en fin helg!

Hälsningar Hannah

Information från Fritids
OBS! På torsdag 17/2 stänger fritids kl. 16:00 på grund av
personalmöte.
Hugin
Mån-, tis- och onsdag delar vi in oss i tre grupper med olika aktivitet så som skapande,
rörelse och IKT.
På torsdag är vi uppe i skogen på skolgården.
Fredag dansar vi loss.
Vi vill att ni kollar igenom elevernas extra kläder samt vems-lådorna inför lovet. Vad behövs tas med
hem? Vad behöver ni ta med hit?
Kom ihåg att det finns en isbacke att åka i. Vill eleverna det måste dem ha hjälm och något att åka på.
På Sportlovet vill vi påminna de vårdnadshavare som anmält att eleverna skall vara på fritids måste
meddela frånvaro via telefon.

Munin
Måndag 14/2 är sista dagen för inlämning av sportlovslappen!
Måndag - Alla hjärtans dag-pyssel
Tisdag – Estetisk verksamhet
Onsdag – Idrottsfritids
Torsdag – Film för de som vill
Fredag – Kahoot!

F-klass
Nu är simskolan avklarad och barnen har varit helt fantastiska!! Vi firade med popcorn och alla fick
diplom.
Nu återgår vi till en normal vecka innan det blir sportlov.
På måndag uppmärksammar vi alla hjärtans dag.
Tisdag är utedag för F-3. Vi Är tillsammans på gården och har aktiveter med OS tema. Det blir korvgrillning
till lunch.
I matten fortsätter vi med uppgifter i TRR
I svenska ; bokstäver och dess ljud
Utepass i skogen på onsdag
Nu är simskolan avklarad och barnen har varit helt fantastiska!! Vi firade med popcorn och alla fick
diplom.
Nu återgår vi till en normal vecka innan det blir sportlov.
På måndag uppmärksammar vi alla hjärtans dag.
Tisdag är utedag för F-3. Vi Är tillsammans på gården och har aktiveter med OS tema. Det blir korvgrillning
till lunch.
I matten fortsätter vi med uppgifter i TRR
I svenska ; bokstäver och dess ljud
Utepass i skogen på onsdag

Årskurs 1
Denna vecka så har lodjuren idrott på måndag och rävarna på torsdag. Vi har friluftsdag med OS-tema på
tisdag ute på skolgården. På onsdag har ettorna ingen idrott för då har åk 4-6 friluftsdag.
Glöm inte att både läsa läsläxan flera gånger + göra uppgifterna i läxboken. Till denna vecka så har
eleverna kap. 10 i läxa tills på torsdag.
Denna vecka arbetar vi bl.a. med: OS-matte, geometri, ental och tiotal, bokstaven H, faktatext (pandor),
clothes och “Stopp min kropp”.

Årskurs 2
Vi har friluftsdag med OS-tema på tisdag ute på skolgården. På onsdag har gula gruppen ingen idrott för
då har åk 4-6 friluftsdag.
SV: Denna vecka kommer användas till att genomföra DLS tester. (DLS är diagnostisk avstämning i
läsförståelse, ordförståelse och stavning som genomförs i åk 2.) Övrig tid används till arbete i
Diamantjakten kap 16.
Ma: Sista delen av Matematiksatsningen modul 3. Den sammanfattar arbetet kring talrektanglar, hel och
halvtal.
NO/SO/BILD/ENG: Fortsatt temaarbete om rymden. Denna vecka börjar vi bygga tittskåp med fokus på
rymden.

Årskurs 3
På tisdag har vi friluftsdag med OS tema. På onsdag är det ingen idrott då åk 4-6 har friluftsdag samt att vi
är på kulturvandring.
På onsdag direkt efter lunch är det kulturvandring med naturskolan. Vi försöker hinna tillbaka till kl. 13.45
men kan bli ett par minuter sena. Hoppas inte det ställer till det.
Jag vill påminna om att det är viktigt att barnen har med sin läsebok samt skrivläxa tills på torsdagarna då
vi framförallt jobbar med kapitlet denna dag.
Inga nya läxor delas ut då det är sportlov v. 8.
Vad vi jobbar med:
Sv: Läsförståelse samt olika texter.
Ma: Vi avslutar kapitlet om massa och volym och påbörjar arbetet med vinklar och geometriska former.
No: Rymden.
So: Veckans nyheter samt värdegrundsarbete.
Eng: Pets.
Hälsningar

Maritha och Marja

Läxor
Årskurs 1

Årskurs 2

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Årskurs 3
Läxförhör på tabellerna
7, 9 och 10.
Ingen ny läxa delas ut.

Läs- och skrivläxa kap.
19.
Ingen ny läxa delas ut.
Läsläxa kap 16

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 Therese: 0171-528 60

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

