Veckobrev för F A
V.4
Hej därhemma!
Veckans höjdpunkt: Det tycker barnen är snön och att kunna åka skridskor på isen som vi har ute på
fotbollsplanen.
Ma: Vi har använt mattekorten som barnen har fått och den här veckan har vi jobbat med ”färre”. Det är inte
helt lätt, så det fortsätter vi att träna på
Sv: Vi har jobbat med bokstaven L och första ljudet i ord. Ljuden jobbar vi med på olika sätt. Vi ta bort och
lägger till ett nytt ljud i början och lyssnar på vilket nytt ord vi får. Till vår hjälp har vi bilder och bokstäver av
flanomaterial som barnen sätter upp på en flanotavla.
Det är så roligt att se hur barnen har gått framåt i sin språkutveckling och hur glada dem blir när de upptäcker
att ljud går att sätta ihop till ord
☺
Idrott: Boll lek.

Bild: Barnen fortsätter med sina klippdockor. Den behöver ju kläder av olika slag.
Musik: Eftersom vi jobbar med kroppen på vårt tema har Ingrid tagit in sånger om kroppen på musiken.
Bilagor: Sportlovslapp.

Jag skickat med en ny lapp till er som inte har fyllt i om skolans ordningsregler. Den vill jag ha tillbaka
ifylld och påskriven snarast.
Jag har lagt in vår skolsköterskas mailadress i rutan längst ner om ni av någon anledning vill komma i kontakt
med henne.

Vecka 5:
Måndag: Bokstavsgenomgång. Marketta ledig, Richard har klassen.
Tisdag: . Ingen musik, Ingrid har utedag med år 1-5. Eleverna har utvecklingssamtal med sina lärare.
Istället jobbar vi med ”kroppen”
Bokstavsboken
Onsdag: Idrott. Kom ihåg ombyte och handduk.
Torsdag: Rytmik
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))
leo.sandströmi@edu.upplansd-bro.se (trä- och metallslöjd, bild)
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

Sportlov v. 9
Snart är det dags för sportlov och vi behöver veta om ditt barn ska vara här. Var vänlig
och fyll i tiderna nedan och lämna dem till respektive avdelning senast måndagen den
11 februari.
De barn som går på öppna verksamheten och äter lunch här på lovet kommer vid terminsslut
att få ett inbetalningskort hemskickat av kostenheten på 25kr/dag. Skriv därför en förälders
personnummer på nedan angiven plats.
Lämna in till oss senast måndag 11 februari.

Fyll i och spara till dig själv för att komma ihåg.
Kryssa i rutan om ditt barn ska vara här och fyll i tiden.
Måndag 25/2
Tisdag 26/2
Onsdag 27/2
Torsdag 28/2
Fredag 1/3

□ Tid:_________
□ Tid:_________
□ Tid:_________
□ Tid:_________
□ Tid:_________

Ledig:□
Ledig:□
Ledig:□
Ledig:□
Ledig:□

Ring före kl. 09.00 vid frånvaro:
Gul 08-581 694 76 Blå 08-581 694 72 Vit 08-581 690 56 Öppna 08-581 694 73

Klipp av och lämna in SENAST måndag den 11 februari!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barnets namn:_____________________________________________
Gulsippan □

Blåsippan □

Vitsippan □

Öppna verksamheten □

Kryssa i rutan om ditt barn ska vara här och fyll i tiden (även om det är samma tid som vanligt)!
Måndag 25/2 □
Tisdag 26/2 □
Onsdag 27/2 □
Torsdag 28/2 □
Fredag 1/3 □

Tid:__________
Tid:__________
Tid:__________
Tid:__________
Tid:__________

Ledig: □
Ledig: □
Ledig: □
Ledig: □
Ledig: □

Målsmans namnteckning:_____________________________________
Eventuellt personnummer:____________________________________ (Gäller endast Öppna)

