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Hej! Har våren äntligen tagit greppet om Enköping? Hoppas det! 

Med vårvädret följer alltid frågor om kläder… prata gärna med ditt 

barn hemma på morgonen om vad som är passande kläder att ha 

på sig den dagen.  

Den här veckan fick vi 10 blommor och önskemålet som röstades 

fram, blev leksaksdico i onsdags. Till barnens stora glädje blev 

det också bara ett litet arbete den dagen. Men vilket arbete det 

blev, vi fröknar blev mycket imponerade över hur barnen engagerade sig i sitt arbete. De presenterade 

sin leksak och fick träna på att prata i grupp, därefter fick de rita av sin leksak för att sedan skriva lite om 

den. De fina resultaten sitter uppsatta på en vägg i klassrummet. Efter frukten den dagen blev det disco 

med popcorn där barnen också visade sig från sina bästa sidor och vi hade jätte trevligt och kul. 

Muséerna arbetar vi med för fullt och kommer att fortsätta någon vecka till med det, alla är så härligt 

uppfinningsrika med sitt arbete. Hoppas att ni snart ska få möjlighet att komma på vår utställning! 

IDROTT med önskespelet spökboll blir det på måndag, ta med ombyte och handduk då. 

SIMSKOLAN åker vi till som vanligt nästa vecka och tränar vidare på livräddning och våra fina 

simkunskaper. Ta med badkläder och handduk! 

ÅVENTYRSPEDAGOGIK får solarna sig en dos av tillsammans med Sofia på tisdag. 

SKOGEN går vi till nästa vecka och lyssnar efter fågelläten, innan vi ger oss ut försöker vi måla 

fågeltavlor.  

MATEMATIK fortsätter vi att arbeta med nästa vecka. Kängurumatten var klurig och lite svår, men 

tillsammans fixade vi den, Hurra! Vi samlade hela 3 blommor den dagen…Vi kommer att arbeta med 5 

kamraterna under nästa vecka samt börja med siffran 6. 

BIBLIOTEKET räknar vi med att hinna gå till nästa vecka, men MUSIKLEKEN uteblir eftersom att vi ska 

gå och titta på skolans Talangjakt som börjar kl. 9.30 i BE hallen, nästa fredag. 

 

 

 

 

 

Hoppas ni alla får en fin helg! 

Hälsningar 

Tove & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Solar,  - Månar Snilleblixtar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Talangjakten kl. 9.30 

 


