VECKOBREV FÖR FA

V 33-34

Hej och välkomna till oss i Förskoleklass A på Bergvretenskolan. Vi som
kommer att arbeta i förskoleklass A är Ann-Charlotte som är klasslärare, Tove
Törnblom arbetar mestadels på fritids men finns med oss en hel del i
förskoleklass och Jonas Orveby som är elevassistent. Ni kommer att få
veckobrev via mail där ni har chansen att följa med i allt det roliga vi gör i
klassen. Där kommer även viktig information att finnas med. Så ha koll!
Tack, för alla trevliga mottagningssamtal som jag, Ann-Charlotte fått vara med om, jag har lärt mig mycket om alla i FA nu
och detta kommer även Tove och Jonas att ta del av. Samtalen ligger till grund för vår kommande planering, för vad och hur
vi ska arbeta de kommande månaderna
Välkommen till skolan stund, har vi haft idag måndag! Alla elever och vuxna i åk F-3 samlades på skolgården, där rektor
Thomas hälsade oss alla välkomna till skolan. Därefter sjöng vi gemensamt vår berggrundssång och avslutade stunden med
en god glass…
.Den första tiden… kommer vi att ägna oss att lära känna varandra genom lek, sång, dans, arbeten och olika presentationer
om oss själva via självporträtt, familjebilder mm. Idag får ni hem en namnläxa där vi vill att ni tillsammans tar reda på och
skriver ner hur ditt barn fått sitt namn och vad namnet betyder. Den läxan ligger i en plastficka tillsammans med lite annat
smått och gott, som vi ställt i ditt barns låda i hallen. Barnen visar stor lust och nyfikenhet att lära sig nya saker så här långt
och gruppen känns väldigt spännande att arbeta med. Vart efter att namnläxorna kommer till oss i skolan får man chansen
att sitta på Viktiga stolen, då man berättar om sitt namn för hela klassen, spännande!
Musiklek kommer vi att ha tillsammans med Anne Strandberg Keijser som är musiklärare på kulturskolan, hon kommer att
spela och sjunga med oss varje fredag from v 35.
Schema bifogas idag, där kan ni se hur förskoleklassdagarna kommer att se ut. För de barn som har fritidsomsorg startar
fritids efter att förskoleklassen är avslutad kl. 13.00 i våra lokaler. Mellanmål för fritids barn serveras kl. 14.00 i vår matsal.
Svenska kommer vi att arbeta med varje dag i någon form. Teckenspråk kommer vi också i långsam takt försöka att lära
oss. Nästa vecka börjar vi bekanta oss med Praxisljuden och olika lyssna övningar.
Jobb betyder att vi jobbar med det som är passande för dagen, svenska, matematik, bild, No, So, engelska, Berggrunden…
Idrott. På måndag kommer vi att bekanta oss med BE-Hallen, där vi kommer att ha idrott varje måndag kl. 8.20–9.20
framöver. För att hinna i tid vill vi att ni är på plats uppställda på gården utanför vårt klassrum med ombyteskläder och
handduk, varje måndag senast kl. 8.10. Ni får gärna skicka med ombyteskläder och handduk fr om måndag. På idrotten
kommer vi att leka några lekar samt träna på att byta om och duscha. Barnen kommer att få träna på att vända kläderna rätt,
göra strumptricket och lägga allt i en fin liten hög. Vill ni, får ni gärna träna lite hemma också!
Skolfotografering kommer att ske nästa vecka, mer info kommer inom kort.
Simskolan startar onsdagen den 6/9, mer info om det kommer senare.
Namnmärkta, bra saker att ha med till skolan:

Mugg/flaska (på hyllan i hallen)

Tofflor (används när vi går till matsalen)

Extra kläder och regnkläder (förvaras i lådan i hallen)

Dessutom, gärna en egen frukt eller grönska varje dag, det brukar vara uppskattat att ha sin egen omtyckta…
Kom ihåg att titta i plastmappen idag, där finns!
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