Veckobrev för F A
V.5
Hej därhemma!
Veckans höjdpunkt:
Eftersom vårt tema handlar om kroppen har vi ritat upp en stor bild som finns på dörren in till klassrummet.
Vi fick låna Claudia som mall. Kroppen har nu fått färg och barnen skall rita dit det som saknas. Barnen får
också skriva lappar som vi sätter upp med namn på t.ex. ögon och haka. Vi pratar också om vilken funktion de
olika kroppsdelarna har.
Barnen har jobbat tillsammans och hjälpt varandra att rita av fot och hand som vi sen skall sätta upp på
dörren och väggen i klassrummet
Ma: Vi fortsätter med fler och färre och då använder barnen olika plockmaterial. Vi har också använt en
tärning som hjälpmedel. Fråga barnen hur vi gjorde.
Sv: Barnen tycker att det är roligt att jobba med flanobilder och vi har fortsatt med första ljudet. För att göra
det svårare har vi plockat bort första ljudet och lyssnat på vilket ord det blev istället. Till exempel ordet ”sko”,
vad får vi för ord om vi tar bort ljudet S i början.
Idrott: Ingen idrott, Anna var hemma för vård av barn. Istället jobbade vi med vårt tema.
Bild: Barnen fortsätter med sina klippdockor. Det blir många olika slags kläder. Ett barn berättade att han
skulle göra en overall. Kanske en blivande designer ☺
Musik: Ingen musik, Ingrid var med på aktivitets dag för elever från år 1-5.
Bilagor: Föräldrakalendarium.
Vecka 5: Tema Kroppen
Måndag: Bokstavsgenomgång, bokstaven N.
Tisdag: . Bokstavsboken , N.
Onsdag: Matematik/Bild. Idrott. Kom ihåg ombyte och handduk.
Torsdag: Rytmik på e.m
Fredag: Tema kroppen och efter lunch musiklek

Sjukanmälan: Ring 08-581 694 77 före klockan 8:00. Glöm inte att friskanmäla ditt barn den dagen då han
eller hon återkommer till skolan.

Trevlig helg /Marketta
Kontaktuppgifter:
marketta.eerikainen@edu.upplands-bro.se ((F A))
anne-lii.wendt@edu.upplands-bro.se (trä- och metallslöjd)
eva.johansson@edu.upplands-bro.se (textilslöjd)
ingrid.granat@edu.upplands-bro.se (musik)
anna.astrom@edu.upplands-bro.se (idrott)
nickepalm@telia.com Föräldrarådsrepresentant Niklas Palm
busterm@hotmail.se Föräldrarådsrepresentant Mikael Ekstedt
anna.flodell.lindberg@upplands-bro.se (Skolsköterska)
Gulsippan fritids: 08-581 694 76
Blåsippans fritids: 08-581 694 72
Hemsida: http://www.upplands-bro.se/1/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kommunala-skolor/finnstaskolan.html

Upplands-Bro 2013-01-31
Till alla föräldrar med elever på Finnstaskolan,
Enl. önskemål följer här ett föräldrakalendarium med aktuella datum som vi vet hittills:
11/2-13 Studiedag
14/2-13 kl. 08.30-09.30 Matråd
19/2-13 kl. 18.00-19.30 Föräldraråd
29/4 -13 kl 18.00-19.30 Föräldraråd

IUP-samtal elever och föräldrar år 1-5, då den individuella utvecklingsplanen skrivs:
16/1-13 samt 29/1-13, som ni tidigare fått information om.
Utvecklingssamtal för förskoleklasserna:
15/4-13 och 22/4-13. Exakt datum och tid som gäller för just ditt barn kommer från ansvarig pedagog.
Informationsmöte ang . val till förskoleklass inför ht-13:
6/2-13 kl. 19.00-20.00 i matsalen.
Övrigt, utflykter m.m. som vi vet hittills:
25/1-13 Tekniska Muséet för år 4
30/1-13 Konserthuset för år 1och år 2
17/4 -13 1 C Bondgårdsbesök
29/4-13 1 A, 1 B Bondgårdsbesök
28/5-13 Förskoleklasserna till Skansen
Idrottsdagar, datum och mer info kommer framöver :
Vi vill redan nu förvarna om att obligatoriska nationella prov för år 3 i svenska, svenska som
andra språk och matematik genomförs under perioden 11/3-17/5 2013. Under denna period beviljas
inga ledigheter för elev enl. tidigare information i Till Hemmet-häftet.
Stängt på ”Öppna verksamheten”:
P.g.a. fortbildning av personal är den Öppna verksamheten stängd 6/2, 5/3, 11/4, 6/5, 4/6. Eleverna
måste alltså gå hem direkt efter skoldagens slut.
Stängt på fritids:
Måndag 17/6 -13 är fritids stängt för utvärderingsdag enl. tidigare utsänd info.
Vi ser fram emot en bra vårtermin!
Med vänlig hälsning,
Agnetha Sjöholm, rektor och all personal

