
Mikrofonens veckobrev vecka 20, 15-19 maj.

Hej alla föräldrar!

Torsdag och fredag har vi haft en praoelev hos oss. Hon har varit i Tellus på förmiddagarna och på 
fritids fram till 14.30. Hon heter My och går i sjätte klass här i Västbergaskolan.

På tisdag den 23 maj är det Apt! Då stänger vi 15.45!

Nu är vi färdiga med alfabetet! Ingen mer bokstavsläxa.

Nu när det börjar bli varmt och solen skiner, önskar vi att barnen är insmorda med solkräm då 
de kommer på morgonen!

Onsdag nästa vecka ser lite annorlunda ut. Vi börjar som vanligt i hemvisterna 8.15. 
På förmiddagen kommer vi att ha en fadderträff, F-9. Vi kallar det för fadderfamiljer.
För era barn innebär det att de kommer att vara med sina faddrar (3:or) 0ch även 6:or och 9:or.
De kommer att vara indelade i grupper som kommer att utföra olika aktiviteter tillsammans. 
Efter lunch kommer hela skolan att springa Västbergavarvet. En tradition som vi har haft ett antal år 
nu. 
Barnen springer olika långt beroende på ålder.

Nästa vecka börjar Solen med utvecklingssamtal. 

Nästa vecka är det bara tre skoldagar! Fredag är fritids öppet för de som har anmält närvaro.

Tellus: 
Vi har arbetat med skelettet och mage och tarmar den här veckan.
Vi gjorde tankekartor med barnen för att ta reda på vade de kunde om de olika organen. Sedan såg vi 
på film. Efter det fyllde vi på tankekartan med fakta vi fick lära oss genom filmen. 
Barnen har gjort skelett av Topz. De har också skrivit nya sidor till sina faktaböcker om kroppen.
Vi har också arbetat med ipad i en app som handlar om kroppen. I slutet av det passet fick de redovisa 
för varandra, ett organ och vad det hade för funktion.

Mars: 
Vi har arbetat kring magsäcken och hjärnan den här veckan. Vi har tittat på film om de olika organen 
och jämfört storlek mellan barn och vuxen på båda.
Barnen har fått prova olika övningar där höger och vänster hjärnhalva samarbetar. Vi har också pratat 
om kort- och långtidsminne och gett exempel på vad som är vad.
I matematik har vi börjat arbeta med diagram. Vi har två på gång; ett väderdiagram och ett med 
barnens tappade tänder.
I Livskunskap har vi pratat om att man inte ska skylla på varandra.

Solen:
Vi har varit i Lurparken. Där undersökte vi skillnaden på vilo-och arbetspuls.
Vi har också arbetat kring lungorna. Vi såg en film där vi fick fakta till böckerna som barnen skriver.
Barnen har gjort lungor och luftstrupe till sina papperskroppar av sugrör och plastpåsar.

Idrott:



Vår idrottsdag kom med fint väder.
Barnen fick prova på olika friidrottsgrenar som längdhopp, häck och kast med liten boll.
Vi kastade också freesbee, hade stafett och sprang.

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 


