Januaribrev
Hej!
Jag önskar er varmt välkomna tillbaka till vårterminen! Jag hoppas att vi får en lika trevlig och lärorik termin som
förra året. Under terminen kommer vi att fortsätta jobba med välskrivning, meningar, stor bokstav, punkt och
läsförståelse i svenska. I matematik kommer vi att arbeta med talens olika värden, problemlösning, klockan, längd
och vikt. Jag kommer att ha utvecklingssamtal efter sportlovet. Då går vi igenom höstens IUP. Skriftliga omdömen
i varje ämne delas ut i maj månad. Jag vill även passa på att påminna om att skoldagen börjar kl. 8.00. Var
snälla att respektera det! Vi börjar varje morgon med att gå igenom skoldagen och eleverna har högläsning med
sin läskamrat.
Eleverna i årskurs 1 kommer under termin ha idrott på onsdagar med förskoleklassen.
Så här i början av terminen kan det vara bra att se över att barnen har väska, inneskor och
ombyte med sig till skolan. Tyvärr händer det ibland att barnens kläder hamnar på villovägar
och därför är det extra bra om kläderna är namnade.
Då det är vinter och förhoppningsvis snö planerar vi för längdskidåkning måndagen den 22
jan kl. 8-11. Längdskidor, stavar samt pjäxor finns till gratis utlåning till alla. Hoppas
att ni föräldrar har möjlighet att lämna era barn på Lassalyckan kl. 8.00. Vi går
tillbaka till skolan runt 11 och äter lunch ca kl. 12 på skolan. Var snälla och maila
oss om ni inte kan samordna skjuts till Lassalyckan. I så fall fixar vi det. De som
önskar får denna dag ta med sig en frukt, smörgås och något att dricka.
För att kunna göra läxan måste man ha aktiverat sin nya digitala produkt (Favorit
matematik 1B). Gå till http://www.studentlitteratur.se/bokhylla och logga in. Välj "Aktivera
produkt" i Bokhyllan och skriv in produktens kod. Tryck på ditt namn och välj "Gå med
som elev i klassrum". Skriv sedan in följande kod: KR-PM
Vårtermin 180109-180614 (avslutning kväll 14 juni 18.00.)
Lov och studiedagar:
180212-180216 Sportlov
180312 Lovdag Skola och fritids stängt!
180403-180406 Påsklov
180427 Lovdag
180430 Lovdag
180511 Lovdag
Vänliga hälsningar
Johanna Grönesjö
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Utvärdering!

