Veckobrev för F A
V.11
Hej därhemma!
Nu är jag tillbaka och det är skönt att komma in i vardagsrutiner igen. Jag har inte pratat med Richard om hur
det har varit när jag var borta eftersom han är sjuk. Barnen själva säger att det har varit skrikigt och det har vi
pratat om. Jag får höra med Richard när han kommer tillbaka.
Veckans höjdpunkt:
På fredagen fick vi se hur det går till att få upp en luftballong i luften. Det var en överraskning som barnen
tyckte var jättespännande. Jennie som är lärare på skolan hade ordnat så att hennes man kom hit med några
kollegor för att visa detta för barnen. Ett stort tack säger vi som fick uppleva det här.

På svenskan jobbar vi just nu med ordpar. Vi lyssnar på ett ord, till exempel sand, tar bort första ljudet och får
ett ord med helt ny betydelse. Sen lyssnar vi på vilket ljud det var som vi tog bort. Vi har också jobbat lite med
sista ljudet i ord. Barnen parar ihop bilder som slutar på samma ljud.
Det är så roligt att se hur barnen går framåt i sin språkutveckling.
I bokstavsboken har många börjat skriva ut hela ord istället för att bara skriva en bokstav till en bild.
Barnen har till sin hjälp en liten folder med alla bokstäver och en bild på ett djur. Till exempel A som i apa.
Den tittar barnen på och lyssnar till ljuden och hittar då lättare bokstaven som de behöver för att sätta ihop
till ord.
Att vi har tränat mycket på finmotoriken syns väldigt tydligt på barnens handstil. Barnen kanske har berätta
för er därhemma om Markettas verktyg. Om inte, så fråga vad det är och varför jag använder den.
Ma: Barnen har byggt en robot med kuber och ritat av. Passade bra när vi samtidigt har jobbat med bokstaven
R i svenskan.
Sv: Vi fortsätter att lyssna med sista ljudet och jobba med ordpar.
Idrott: Ute i pulkabacken. Alla tyckte att det var jätteroligt. Med rosiga kinder och ett leende på läpparna kom
barnen tillbaka.
Bild: Ingen bild, Richard sjuk.
Musik: Ingen musik, Ingrid sjuk.
Tema : Vi har pratat om våra olika sinnen och barnen har också ritat dessa och satt in i sin mapp.
Bilagor: Information om Earth Hour.

På måndag får vi ett nytt barn till klassen. Hon heter Shugri och har flyttat från Somalia till Sverige i februari.
Nu gäller det för oss alla i klassen att ta väl hand om henne så att hon känner sig välkommen till oss.
Jag har berättat det för barnen och alla är spända och nyfikna på att få en ny kompis.
Måndagen den 15/4 och måndagen den 22/4 kommer jag att ha utvecklingssamtal. Tiderna och frågor inför
samtalet skickar jag ut veckan före påsk med veckobrevet.
Det kommer också att finnas möjlighet att ha samtal under påsklovet, onsdag 3/4 och torsdagen 4/4. Jag
sätter upp en lapp på dörren till klassrummet nästa vecka om vilka tider det finns att välja på.

Vecka 12:
Måndag: Bokstavsgenomgång bokstaven R
Tisdag: Bokstavsboken, bokstaven R .
Onsdag: Idrott efter lunch. Kom ihåg ombyte och handduk.
Torsdag: Rytmik på e.m
Fredag: Tema kroppen och efter lunch, musiklek.

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

Trevlig helg/ Marketta

Vårdnadshavare till barn i grundskolan i
Upplands-Bro kommun

Earth Hour
Vi hoppas att ni kommer att delta i kampanjen Earth Hour 2013. Ert barn har
fått ett ljus som ni kan tända när ni släcker lamporna.
Lördagen 23 mars kl 20.30 är det dags igen för miljontals människor att visa
sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid, som en
världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar.
Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en viktig signal till världens
beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än
varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner
människor över hela världen
En timme - det räcker väl inte?
Earth Hour handlar om mer än att släcka
ljuset en timme. Det handlar om att
försöka leva lite grönare i vardagen. För
att inspirera dig har WWF tagit fram en
kul utmaningssajt – I Will, If You Will –
där kan du utmana vänner, politiker och
andra att göra något bra för planeten. Se
www.wwf.se
Du kan få smarta energi- och klimatråd om du går in på
www.energiradgivningen.se eller ringer 08-291129. Energi- och
klimatrådgivningen i Stockholms län är ett samarbete mellan 27 kommuner
som ger kostnadsfri och opartisk rådgivning. Rådgivningen finansieras med
statliga medel.
Hoppas ni är med och släcker den 23 mars!
TILLVÄXTKONTORET
Jenny Ångman
Miljöstrateg

