
Mikrofonens veckobrev vecka 21  18 -22 maj 2015

Hej alla barn och föräldrar!

Vi började fredagsmorgonen med Röris tillsammans med 1:or, 2:or och 3:or på matsalsgården. Även 
nästa fredag den 29:e maj är det Röris. Vore bra om barnen lämnades denna dag ute på matsalsgården.

Veckans bokstav som också är den sista var Ö, vi fick se många bra saker som började på bokstaven. 
Barnen och ni är uppfinningsrika! Under veckan har vi arbetat med Ö på olika sätt, så som 
alfabetspussel samt arbetsblad.

Veckobrevsteckningarna hänger som vanligt i korridoren. Ta gärna en titt!

Idrott:
Veckans idrott blev inställt, då Idrottslyftet använde gymnastiksalen samt fotbollsplan. Vi gick till 
Kristallparken där vi hade utomhuslek. 

Livskunskap:
Vi har pratat mycket om att vi ser olika ut, som till exempel,längd, ögonfärg och hårfärg. Vi har även 
fortsatt att ha samarbetsövningar. 

Mattelek:
Vi har pratat om mönster, hur löser man olika problemlösningar? Vi har använt oss av att bygga oss 
fram till lösningar.

Skapande:
Denna vecka skapade barnen ödlor.

Språklek:
Vi har nu börjat att arbeta med sista ljudet i orden, det är lite klurigt, det kan låta på ett sätt, men stavas
på ett annat. Barnen fick ställa sig i olika hörn beroende på hur det lät i ordet. Sedan jobbade de vidare 
med ett arbetsblad om sista ljudet. Barnen är jätteduktiga!

Förutom ovanstående har vi även under veckan gjort detta:
• Ritat, gjort pärlplattor
• Byggt med lego, bilar, plusplus och kaplastavar
• Dansat
• Haft utelek
• Spelat olika spel

Veckans ramsa: ”Översterinnan från Östen”
Veckans lek: ”Dektektiven”



OBS! 

Snälla kolla i våra lådor/korgar för upphittade kläder, det rinner nästan över av omärkta 
kläder! 

Samtalen har börjat och vi kör vidare, se nedan för just er vecka:

Vecka 22: Rosa och Gul grupp
Vecka 23: Röd och Lila grupp

Lappar att anmäla sig till finns för de grupperna som startar i korridoren. Anmäl er så snart ni 
kan!

Onsdagen den 10 juni kommer vi att ha föräldrafika, vi börjar 16:30 och slutar 18:00. Mer 
information kommer.

Skolavslutningen är den 12:e juni klockan 9:00 i Uppenbarelsekyrkan. Barnen börjar som 
vanligt här på skolan för att sedan tillsammans i grupperna gå till kyrkan. Föräldrar är 
välkomna till kyrkan! Efter avslutningen kan de barn som har anmält att de blir hämtade, bli 
hämtade och vi andra går tillbaka till skolan.

15 juni är det planeringsdag för all personal. Denna dag är skolan stängd!

Barnens skapande ligger i lådor ute i kapprummen, dessa saker skall tas hem!

ÖVRIGT

Lössen vill inte försvinna från barnen, snälla kolla ert barns hår!

Våra telefonnummer är: 08-563 161 14 eller 072 967 91 07

Vår mailadress är: mikrofonen@vastbergaskolan.se

Morgon och kvällsomsorg är i Lilla matsalen från klockan 06:30-07:30.

Mellan klockan 07:30-08:00 tar vi emot ert barn på matsalsgården.

Klockan 08:00 öppnar vi på Mikrofonen och klockan 08:15 börjar vi med en samling i våra hemvister.

För kvällsomsorgen samlar vi klockan 16:50 barnen och går ner till Lilla matsalen.

Tack för den här veckan och trevlig helg!
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Personalen på Mikrofonen


