
Mikrofonens veckobrev vecka 5, 1 februari-5 februari 2016

Hej alla barn och föräldrar!

Veckan har rullat på med ord på R, språklek, mattelek, livskunskap, skapande och idrott. Utomhus har 
det varit omväxlande väder med stora sjöar och sedan is. Veckan avslutades med veckobrevsteckning 
och dans. 

Idrott:
Sista veckan med de olika redskapen: klättra i linor, hopp till en tjockmatta, gå balansgång på bom 
eller bänkar och hänga i ringarna. 

Livskunskap:
Vi har fortsatt arbetet med att prata om känslor och visa känslor.

Mattelek:
Den här veckan har vi börjat arbeta med lägesord bredvid, under, över, framför och bakom. Barnen har 
fått muntliga instruktioner och sedan klistrat upp bilder med hjälp av lägesorden. 

Skapande:
Vi har pratat och sett bilder om rymden och skapat rymden och raketer. 

Språklek:
Vi har fortsatt att jobba med att lyssna och känna igen sista ljudet i olika ord och barnens namn. Vi har 
bland annat spelat ”sista ljudet bingo” där barnen fick göra sina egna bokstavsbrickor.

Veckans ramsa: Ramsan om Rune
Veckans sång och lek: Vi har ”rappat” och gjort ”Röris”. 
 
Förutom ovanstående har vi även under veckan gjort detta:

• Ritat, gjort pärlplattor
• Byggt med lego, plusplus och kaplastavar
• Haft utelek
• Spelat olika spel

Veckans läxa till på tisdag 9 februari är:
Ta med en sak som börjar på bokstaven S. Inga vapen eller batteridrivna leksaker.

Övrigt: 

Mikrofonens fasta telefonnummer är för närvarande ur funktion så vi hänvisar till att alla meddelanden 
som lämnas via telefon sker via mobiltelefonen: telefonnummer: 072 967 91 07. 

APT: Det är APT på tisdag 9 februari och vi stänger 15.45.



Luskammarhelg: 6-7 februari nu är det dags att alla kolla igenom alla hår.
 
Mailadressen är: mikrofonen@vastbergaskolan.se

Morgon- och kvällsomsorg är i Lilla matsalen från klockan 06.30-07.30 och 16.50-18.00 
telefonnummer dit är 070 984 91 84.

Mellan klockan 07.30-08.00 tar vi emot ert barn på matsalsgården.

Klockan 08.00 öppnar Mikrofonen och klockan 08.15 börjar vi med en samling i våra hemvister.

För kvällsomsorgen samlar vi barnen klockan 16.50, och går ner till Lilla matsalen.

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