
Mikrofonens veckobrev vecka 16, 18-21 april.

Hej alla föräldrar!

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

Bokstavsläxa till nästa vecka är bokstaven Z.
Det går bra att ha Z i ord också.

Efter en skön påskledighet kom alla tillbaka med laddade batterier. Både vi och barnen har varit 
dagvilla eftersom vi var lediga i måndags.

Tellus: 
I matematik har vi arbetat med problemlösning. Vi använder mattekuber för att lösa olika problem. Det
ska vi hålla på med några veckor framöver.
I svenska har vi räknat ljud i ord. Barnen har övat att skriva bokstäver på rätt sätt och haft ljudjakt, 
första ljudet, på iPad.
Vi har fortsatt med Ugglan och Kompisproblemet i Livskunskap. Det har handlat om att känna sig 
utanför.

Mars: 
I matematik har barnen tränat lägesord på iPad två och två. De har också spelat mattebingo.
I Livskunskap har vi fortsatt med Ugglan och kompisproblemet.

Solen:
Vi har varit i Lurparken och tittat på och ritat av våra knoppar. 
I matematik har barnen räknat fingermatte.
Vi har börjat med en Berättarval. Vi läser boken ”Ishavspirater”. Berättarvalen hjälper barnen att förstå
vem/vilka som är huvudpersoner, början, slut, och innehåll i berättelsen.

Idrott:
Barnen spelade 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 


