
Mikrofonens veckobrev vecka 7, 13-17 februari.

Hej alla föräldrar!

Här är datumen för Apt under våren. De dagarna stänger vi 15.45!
Tisdag 21 mars
Tisdag 25 april
Tisdag 23 maj

På måndag ska Solen, alltså Gul och Lila grupp till skogen 8.15.
Samling vid dörren mot backen på Mikrofonen.

På torsdag den 23/2, ska F-3 ha friluftsdag med skridskoåkning och korvgrillning. Barnen 
börjar som vanligt 8.15 i hemvisterna. Vi åker skridskor vid Zinkensdamm och grillar i 
Drakenbergsparken. Vi vill be er om att barnen har sina skridskor i en ryggsäck!

Nästa vecka avslutar vi vårt rymdtema. Vi har jobbat med ungefär samma saker i hemvisterna under 
den här tiden, men under olika perioder. Vi har använt temat både i språklek och mattelek, förutom det
vi skapat som sitter på väggar, fönster och tak på Mikrofonen.

Rosa grupp har varit på Bulten och hälsat på. 

Mars har börjat bygga en rymdraket. Barnen har fått göra sina stjärntecken.
I mattelek har de jobbat med dubbelt och hälften.
På måndag ska Mars, alltså Rosa och Blå grupp åka skridskor. Se separat meddelande.

Tellus har jobbat med plus och minus i matteleken. De har också tränat positionstal, vad kommer efter 
4, vad är mellan 7 och 9 etc.
De har spelat Rymdbingo. Barnen har fått göra sina stjärntecken. De har också vidareutvecklat sin 
rymdsaga och ritat bilder till den. I torsdags var de och åkte skridskor.

Solen åkte skridskor i måndags. De har gjort solen och målat planeter. Barnen har jobbat med 
faktatexter i appen Bookcreator.
I mattelek har barnen spelat spel som handlar om dubbelt.

Ingen idrott på torsdag eftersom vi har friluftsdag!

Bokstavsläxa till nästa vecka; T.

Idrott:
Barnen har spelat amerikansk fotboll och lekt Killerboll.

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 


