Veckobrev vecka 18.
Nu är vi i full gång med terminens utvecklingssamtal. Listor att skriva upp sig för en tid, finns på
klassrummens dörrar i hallen. Ni som har barn i åk 2-3 kommer att finna er lista utanför klassrummet på den östra sidan. Det är viktigt att ni kommer i tid till samtalet, blir ni sena blir vi tvungna att
korta ner samtalet den tid som ni kom för sent.
Måndag 7 maj ska åk 1 göra ett studiebesök på Disagården i Gamla Uppsala. Tillsamman med två
lärare tar de sig dit med buss på morgonen. Eleverna kommer hit i vanlig tid 8.20 . De kommer att
vara tillbaka på skolan vid lunchtid.
Onsdagen den 16:e maj kl 14.20 - 16.30 kommer vi att ha vår årliga växtförsäljning. Det har varit
ett långt projekt som började redan vecka 6, då några elever sådde de första fröna. Sedan har eleverna turats om att sköta vattning och omskolning av plantorna. Det är en fin process för eleverna
att följa en växt från ett litet frö till en blomma eller en grönsak. Under växtförsäljningen är eleverna delaktiga på så vis att de tar betalt för plantorna och på så vis får de prova på att hantera
pengar. De räknar ihop vad plantorna som ni köper kostar och hur mycket pengar de ska ge tillbaka. Därför är det nödvändigt att ni handlar med kontanter. Pengarna som kommer in, skänker vi
till Barncancerfonden. Vi hoppas på en solig dag då växtförsäljningen sker ute på gården.
Något som återkommer under elevernas tid här på skolan i ämnet SO är bl.a. årstiderna, månaderna och veckodagarna. De arbetar individuellt med det men vi har även gemensamma genomgångar. På en samling lyssnade en grupp elever på Vivaldis ”De fyra årstiderna” och de fick gissa
vilken årstid som spelades, det uppskattades av många.
Hur de arbetar individuellt sker på olika sett beroende på årskurs och ålder. Exempel på arbeten
kan vara att eleven har ett indelat papper i fyra delar, på varje del står det en årstid. Eleven lägger
ut årstidsbilder under rätt rubrik på pappret. Ett annat arbete kan vara att eleven använder sig av
bilder, text och namnlappar på och om varje månad som de sedan parar ihop. Ytterligare arbete är
en liten bok där eleverna får repetera det de tidigare har lärt sig om årstiderna, månaderna och
veckodagarna.
Torsdagen den 10 maj och fredag en den 11 maj är skolan stängd!
Vi önskar er en varm och solig helg!

