
VECKOBREV FA                                   V 14-16 

Hej! Påskpyssel, påskprat, påskfilmer och mycket som handlat om påsken har stått på agendan den här 

veckan. Vi har pratat om påsken och även om hur Jesus dog under påsken, vilket resulterade i mycket 

berggrundsprat. Hur kunde folket göra så mot honom, fanns det inga poliser, varför sa ingen stopp, 

hade han inga vänner som kunde hjälpa honom? Det var många frågor som dök upp under våra samtal 

och en av pojkarna i klassen kom med iden att göra ett jobb om hur var och en skulle ha kunnat hjälpa 

Jesus om detta hände nu. Vi dokumenterade detta, synd att han inte levde just nu, då skulle han 

verkligen fått hjälp av alla snälla, modiga barn i FA. 

SIMSKOLAN var lika bra som vanligt och det simmas för fullt. Första dagen efter påsklovet är en tisdag 

och då åker vi till simskolan som vi brukar. En liten annorlunda start på veckan alltså! 

SKOGEN fick ett kort besök av oss i onsdags, men vi han höra lite fågelkvitter och se några fler 

vårtecken t ex blåsippor i fullaste blom.  

FÖRFATTARBESÖK. Onsdagen efter lovet blir också ett kortare 

skogsbesök eftersom att vi får besök av en författare, Per Gustavsson som 

skrivit många bra barnböcker… 

 

MATEMATIKEN den här veckan handlar om siffran åtta och tid, veckan efter lovet arbetar vi med sista 

siffran, 9. Därefter börjar vi att arbeta med talraden och tiotal. 

MUSIKLEK med Anne har vi haft i dag fredag och sjungit många roliga sånger. 

BIBLIOTEKET besöker vi på fredag igen och lyssnar på saga samt lånar en bok att läsa över lovet. 

LÄXA. Ni får idag hem ett påsklovsbingo, vilket är ett kul och bra sätt att läsa eller få höra en saga. Den 

som kan läsa själv tränar på det, när den gör sin läsbingoläxa och den som behöver hjälp av en vuxen 

tränar på att lyssna på en saga för att göra sin läsbingoläxa. Ta sedan med plastfickan med läsbingot till 

skolan veckan efter lovet. Spännande blir det att få höra om det när ditt barn berättar hur många rutor 

som hunnit fyllas. (Vi bifogar även en bingobricka ifall ni tappar bort den ni får hem) 

Ann-Charlotte är på utbildning fredagen den 21/4, vikarie för henne är i dagsläget oklar. 

 

Hoppas ni alla får en härlig påsk med chans 

till lite avkoppling! 

                                       

Glad Påsk                                  

Önskar 

                                       Tove & Ann-Charlotte 
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