Veckobrev årskurs 2
inför v. 38

Hej alla familjer!
Veckan som gått v 37
Skolarbetet har flutit på och vi börjar få in bra rutiner i vårt lilla klassrum. Eftersom vi
inte har stor ytor att röra oss på så får vi lov att hjälpas åt med att t.ex hämta och lämna
saker. På lunchen tränar vi på att bara en i taget kan få mat eller skrapa av tallriken. Det kan
vara jobbigt att vänta men det fungerar bättre och bättre.

Vi har fortsatt arbeta med begreppen ental och tiotal i matten. Vi fortsätter också jobba
tematiskt där vi kombinerar Sv/Bild/No/So. Den här veckan har eleverna lärt sig mer om
asaguden Tyr som har gett namn till veckodagen tisdag. Fråga gärna era barn om varför Tyr
blev av med sin hand! Vi har också haft en variant på Seek of the week. En elev i klassen
har berättat en av alla historier som finns om asaguden Tors äventyr. Det blev mycket
uppskattat! Eleverna ritade egna serier om historien.I skogen har vi fortsatt studerat svampar
samt läst och pratat om barrträd, bl.a gran och tall. I samband med det har vi också pratat
om begreppen rubrik, mening och stycke.

I slutet av veckan gick även den årliga aktiviteten
“Höstruset” av stapeln.
Eleverna i år 2 skulle ta sig runt banan minst 3 varv. Men
det var många som sprang ännu fler! :-) Det var ju så kul
att utmana sig själv och att samla streck på handen!

Läxförhöret på svampens delar gick utmärkt! De flesta kunde allt! :-) De delar som var
svårast var mycel och sporer.

Inför nästa vecka v 38
Ma: Vi jobbar vidare med ental och tiotal ända upp till hundra.
Sv: Bokprat om lästa biblioteksböcker. Introducera “Spågumman” och fundera på “Vad tror ni
händer sedan?”
So: Klassråd och miljöråd
So/Sv/Bild: vi fortsätter med asagudarna.
No/Sv: Vi läser faktatext om vanliga ätliga och giftiga svampar.
Hälsa: Utmaningen Gå & Cykla
Sv: Läs och skrivläxa

Läs- och skrivläxa “Granen” till torsdag 23/9
Läsläxan
● Ska tränas och läsas många gånger för en vuxen, helst en gång varje dag.
● Tänk på att stoppa vid punkt.
Målet är att läsa med mycket säkerhet och flyt, dessutom gärna med intonation i rösten.
Skrivläxan
● Svara så att det blir hela meningar.
● Skriv noga - det finaste du kan.
● Skriv meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och avsluta med punkt.

Information
Nu är det dags för utmaningen Gå & Cykla till skolan!
Under två veckor (v. 38-39) kommer vi att fråga eleverna om hur de tar sig till och från
skolan. Läs gärna den bifogade informationen som följer med veckobrevet!

30/9 Skolfotografering
30/9 föräldracafé/info kl 17.00-18.00 i Längan
OBS! Eftersom vi fortfarande behöver ta hänsyn till covid så kan vi endast ta emot en
förälder per elev i samband med föräldracafét.
Det kommer att finnas möjlighet att få lite fika en kvart innan mötet börjar.
Karin och Henke och kommer att informera om skolans och fritids verksamhet.

Byggarbeten pågår - fortsätt tänk på säkra lämningar och hämtningar!
Viktiga datum under terminen:

●
●

30/9 Skolfoto
30/9 föräldracafé/info kl 17.00-18.00 i Längan

●
●
●
●
●

6/10 Idrottsdag
29/10 Studiedag (Skola och fritids stängt)
V. 44 Höstlov
21/12 Jullov
Vårterminen startar 11/1

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 072-393 91 92 (sjukanmälning sker hit eller på hemsidan). Förändringar av
tider och närvaro under lov går bra att sms:a.
karinwikstromedren@friskolanhastens.se
henkehagren@friskolanhastens.se
vikariefriskolanhastens@gmail.com (Fridas adress)

Hoppas ni får en trevlig helg! önskar Karin, Henke och Frida

Veckans schema v. 38
Skola
Måndag

Samling 8.15 i
musikrummet (Längan)

20/9

Fritids
Park med åk 1
eller
Fritids i Deje

Med i skolväskan:
vattenflaska
och frukt (valfritt)
Kläder efter väder.

Fritids i Deje från
15.30

Med i skolväskan:
vattenflaska
och frukt (valfritt)

Skoldagen slutar 14.00
Tisdag

Samling 8.15 i
musikrummet (Längan)

Kom i håg

21/9
Naturdag

Kläder efter väder.
Onsdag

Samling 8.15 i
musikrummet (Längan)

Fritids i Deje från
14.15

22/9

Med i skolväskan:
vattenflaska
och frukt (valfritt)

Skoldagen slutar 14.15
Kläder efter väder.
Torsdag

Samling 8.15 i
musikrummet (Längan)

Fritids i Deje från
14.40

23/9
Musik
Läsläxa
Idrott Farsta IP
Idrotten slutar 14.00.
Eleverna duschar och
går till skolan.
Eleverna är tillbaka
ca 14.40.

Med i skolväskan:
Läs- och skrivläxan
“Granen”
Med till idrotten:
Mjuka kläder att ha
idrott i
gympaskor
vattenflaska
handduk
Kläder efter väder.

Fredag
24/9

Hemspråk
OBS!
Ej studieverkstad
Fritidsomsorg för de
elever som behöver.

Fritids i Deje
Stor-lek

Med i skolväskan:
vattenflaska
och frukt (valfritt)

Kläder efter väder.
Samling 9.00 i
musikrummet (Längan)
Nya läxor
Skoldagen slutar 14.00

