
Mikrofonens veckobrev vecka 3, 16 - 20 januari.

Hej alla föräldrar!

Vi har fått en ny elev, Nora Laamanen, heter hon. Vi hälsar henne varmt välkommen!

Vårterminen har dragit igång och vi håller som bäst på med att planera vårt nya temaarbete.
Alla hemvister har gjort tankekartor om rymden. Vi har också börjat titta på korta filmer om rymden.

Vi har jobbat med bokstaven N på olika sätt. Barnen har ritat nallar, lekt Nallesallad och spelat 
nallespel.

Innan vi börjar jobba med temat ”på riktigt” ska vi byta arbetskompisar.
På måndag informerar vi barnen om de nya konstellationerna. På tisdag kommer vi att börja jobba i de 
nya grupperna.
Vi gör som vid det förra bytet så det inverkar INTE på lämningen på morgonen till att börja med. Ni 
lämnar barnen i sin ”gamla” hemvist senast 8.15.
Därefter går grupperna tillsammans med sin mentor till sin nya hemvist som blir arbetsplats fram till 
lunch.

De som kommer att arbeta tillsammans under den här perioden är;
Röd (Sanna) och Grön (Anna) i Tellus
Blå (Tina) och Rosa (Cicki) i Mars
Gul (Lena) och Lila (Karin) i Solen

På torsdagar kommer Röd och Grön grupp att ha idrott det första passet. De samlas vid 
flaggstången på Matsalsgården 8.00 med Anna och Sanna.

Bokstavsläxa till nästa vecka; P.

Idrott:
Barnen har haft stafetter och spelat fotboll.

Språklek:
Vi avslutar arbetet med första och sista ljudet.

Mattelek:
Barnen har spelat olika mattespel.
Vi har börjat med ordningstal, i vilken ordning siffrorna ska stå då man räknar.
Vi pratar lägesord och höger och vänster.

Livskunskap:
Vi arbetar utifrån skolans värdegrund.
Vi tränar på att lyssna på varandra.

Lämning/hämtning:
Lämning innan 08.00:
 6.30 öppnas morgonfritids i lilla matsalen, mellan 07.30-08.00 lämnar man sitt barn ute på 
matsalsgården.



Hämtning innan 16.45 gör man på mikrofonen, senare hämtningar är på Lilla Klubben i 
Lurenkorridoren, korridor 10. Telefon 0709849184. 

När ni lämnar på morgonen eller hämtar på eftermiddagen se alltid till att det finns en 
mottagande pedagog.

Övrigt: 
Mikrofonens nummer: 072 -967 91 07, 08-563 161 14
Tellus mobilnummer: 070-453 21 45
Mars mobilnummer: 070-425 31 78 
Solen mobilnummer: 070-433 24 40

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


