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Hej! Oj vad vi pysslar nu och förbereder oss för advent och den kommande julen. Vi sjunger 

och sjunger och nu börjar texterna och sången bli på topp! Idag torsdag har vi haft besök av 

Vildas mamma Hannah och Assars mamma Annika. Ni är båda hjärtligt välkomna tillbaka!  

I morgon fredag får ni hem en Lucia inbjudan som barnen gjort, håll utkik! Vi har beslutat att 

Lucia-framträdandet kommer att vara inomhus i skolans Cafeteria kl. 15.00 den 9/12, inte 

utomhus som vi tidigare sagt. Välkomna! 

Vi ar fått en magsjukebacill i arbetslaget och vi uppmanar er att vara extra vaksamma över det en tid och stanna 

hemma om ni misstänker att ditt barn har fått den. Vi har haft handtvättsskola och visat barnen vikten av att tvätta 

händerna noga och ofta. 

Matematik är så mycket mer än att bara räkna, det handlar om mönster, begrepp och mycket annat. Den här 

veckan har vi arbetat med begreppen stor-större-störst, liten-mindre-minst, lång-längre-längst, kort-kortare-

kortast. En övning som visar det är de granar som vi skapat av pinnar och kommer att hängas upp på väggen i 

morgon. 

Idrotten i måndags blev kul och barnen fick plocka fram vad de ville och som vanligt var de lika duktiga att städa 

efter sig. Nästa vecka har vi planerat in lite bollsporter, ta med ombyte och handduk då. 

Simskolan åker vi till på tisdag igen och fortsätter att träna på fina arm och bentag. Det är en fröjd att åka till 

simskolan med FA! 

I onsdags var vi på ”lilla kanta”, skogen som ligger i nederkanten av Kantarellberget. Där var uppdraget att leta 

efter 10 pinnar till den gran vi nu gjort, t ex leta reda på en liten pinne och en efterföljande som är mindre, 

mindre… och till slut den minsta. På onsdag går vi till Trollskogen och letar efter nya uppdrag… 

Julspel i Vårfrukyrkan kl. 10.30 promenerar vi till kl. 9.30 på torsdag, vi åker buss hem. Innan vi går dit kommer 

vi att starta nedräkningen till julafton, via fyra olika adventskalendrar, mer om det får ni höra nästa vecka. 

Musikleken utgår i morgon fredag men nästa vecka sjunger vi med Anne som vanligt.                                                                                       

Äventyrspedagogik med Sofia har Månarna nästa vecka, Solarna har hintat om att det kommer att få vara med 

om jätte roliga saker då. 

Klassföräldrarna önskar att alla familjer redan nu bokar in söndagen den 29/1 kl. 11.00 för roligheter 

tillsammans. Vad kul och spännande det låter! 

Utvecklingssamtal. Idag får ni förslag på tider för det utvecklingssamtal vi kommer att ses vid efter jullovet. 

Lämna förslag på minst tre tider, så att jag har lite spelrum att skapa en bra tid för alla. Lämna in eller maila in 

tiderna till mig senast den 9/12. 

 

 

 

 

 

Trevlig 1:a advent! 

Hälsningar Tove, Charlotta, Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola – ta med badkläder. Äventyrspedagogik - Månar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Julspel i Vårfrukyrkan 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 


