
Veckobrev Luren 

Hänt på Luren V. 3

Hej på er! 

Denna vecka har både Lina och Maria varit hemma och vi har haft vikarie. Verksamheten har dock 

flutit på som vanligt! I måndags åkte några barn i väg med Jocke tillsammans med  några från 

Jacket för att åka skridskor. Det var uppskattat. Nästa vecka är det Palsternackornas tur att åka. 

De palsternackor som vill får ta med egna skridskor och hjälm. Kolla gärna med en kompis om ni 

vill låna då vi har ett begränsat antal för utlåning här på skolan. På spelhålan fick barnen spela 

barnyatzy, teckningsgruppen blev denna vecka klara med sina förstoringar! De är helt fantastiska 

och sitter nu uppe i korridoren. Ta en titt! På rörelsen gjorde vi kompismassage, det har fungerat 

väldigt bra och varit uppskattat av barnen att få en avslappnande stund. På skapande började vi 

med att knyta ihop våra handdukar som vi senare ska batikfärga. Det är svårt att tänka sig hur 

mönstret kommer bli och barnen är mycket spända på att se resultatet. Idag avslutar vi veckan 

med bingo 

Som flera av er märkt så jobbar Christina inte längre kvar hos oss. I slutet på februari kommer 

Karla börja jobba med oss. Fram tills dess kommer Rosanna och Thyra, som flera av er redan 

träffat, täcka upp! 

Vi har på senare tid fått kämpa med att få barnen att klä på sig rätt kläder. Ofta springer barnen ut i

bara jacka och jeans/tights. Det känns som att vi bara får tjata och tjata. Vi behöver hjälp av er 

föräldrar med detta, dels att se till att rätt kläder finns på hyllan men även kanske ett prat hemma, 

som ni säkert haft flera gånger redan, om vad för kläder som ska vara på när det är kallt och snö 

ute. 

Veckans Citat: 

Elev: Vad heter du nu igen? Lina? 

Pedagog: Nej inte Lina. Det rimmar på Bettan.

Elev: Knäppan??!

Viktiga datum:

Hämtkaffe 25/1 

Nästa APT 7/2

Nästa vecka:

Måndag: Skridskor för de palsternackor som vill

Tisdag: Gympasalen 15-16

Onsdag Keramik eller skapande

Torsdag: Spelhåla eller teckning

Fredag: Rörelse och Filmvisning


