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Hej! Ännu en fin vecka tillsammans har vi haft, med jobb, mycket beröm, julspel och lucköppningar. I torsdags fick 

vi ett paket av tomten med fullt med brev i. Tomten vill att vi ska ha något att göra fram till julafton så han har gett 

oss brev med olika uppdrag kring matematik. (eftersom att han hört att vi tycker om matematik) Han hade även 

lämnat spår efter sig i form av en stege på väggen och en liten dörr i vårt tak, spännande! 

Promenaden till Vårfrukyrkan i torsdags gick lätt som en plätt, alla traskade 

på med glada miner. Väl framme i kyrkan fick vi se ett fint julspel som 

handlade om Jesus födelse, där vi i slutet fick vara med och sjunga lite 

julsånger. Efter julspelet gick vi till torget för att vänta in bussen som vi 

sedan fick åka med tillbaka till skolan. Stort beröm till alla i FA! 

Nästa vecka arbetar vi med Nobel tema eftersom vi vill uppmärksamma att 

det är Nobelfesten på lördag. Barnen kommer att få göra egna uppfinningar 

som ställs ut i klassrummet den 9/9. 

Idrotten i måndags blev en spännande upptäckt med FA, vi spelade storfotboll och innebandy och insåg att vi 

kommer att behöva träna mer på samspel i olika bollsporter. Att leka regellekar fungerar annars bra, men i 

sportens värld blev det svårare. Vi tränar på det på måndag när vi spelar spökboll. 

Simskolan den här veckan blir den sista för den här terminen. Vid förra simskolan fick barnen återigen stort 

beröm av personer som besökte simhallen samtidigt som vi. ”Vilka barn, de kämpar, simmar, är tysta, positiva 

och är fantastiskt duktiga” kunde vi höra från dessa personer. Så är det, helt enkelt fantastiskt!  

Äventyrspedagogiken utgick förra veckan så Månarnas tur blir det den här veckan istället.  

Onsdagen och torsdagen ägnar vi åt våra experiment, så trollen får vänta på vårt skogsbesök. 

Lucia tränar vi för fullt till och på fredag är det dags! På förmiddagen kommer vi att ha genrep 

alla förskoleklasser, tillsammans med Musikfröken kl. 9-10. Ni är alla hjärtligt välkomna till 

Bergvretenskolans Cafeteria kl. 15.00. Efter Luciaframträdandet går vi till vår matsal och fikar 

från den egen medtagna fikakorgen. Hoppas att vi ses då! Välkomna! 

Löss har vi fortfarande i vårt arbetslag, viktigt är att ni kammar igenom håret regelbundet och tvättar mössor så vi 

kan bli av med dessa små husdjur. 

Utvecklingssamtal. Kom ihåg att lämna in önskemål om tid för utvecklingssamtal senast på fredag! 

Ann-Charlotte kommer att vara hemma under mån-tis pga. sjukdom. Vem som arbetar istället för henne är i 

dagsläget oklart. 

 

 

 

 

 

Trevlig andra advent! 

Hälsningar  

Tove, Charlotta, Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola – ta med badkläder. Äventyrspedagogik - Solar 

ONSDAG: Experimentdag 

TORSDAG: Experimentdag 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek genrep. Lucia 15.00 


