VECKOBREV FA

V 46

Hej! Det första lovet för ditt barn på Bergvretenskolan är nu till enda och vi är åter
tillsammans och har kul. Veckans Teknik jobb med begreppet Friktion är ett roligt
inslag i vår undervisning, barnen samarbetar och tar reda på vad som är friktion och
när den uppstår både utomhus och i klassrummet. De har även skrivit tre svåra ord i
sin nya ordbok, långsamt, friktion, och fort. Friktion uppstår vid motstånd under rörelse
och olika materiel har olika sorters friktion har vi börjat inse. Detta roliga arbete
fortsätter vi en tid med innan julen står för dörren!
Ordbanken har blivit en rolig lek som enbart Månarna hunnit prova på, Solarna får chansen nästa vecka. I leken
Ordbanken deltar alla utifrån sin nivå, några läser bokstavsljud, andra läser ord, meningar, kortare eller längre
texter som de sedan skriver ner i en fin viktig liten bok. Alla Månarna deltog med glädje och stort engagemang,
även fröken. Ord och meningar är vårt fokusområde just nu.
Hemliga påsen och 5 frågor om dagens värd har blivit en succé! Dagens värd sköter sitt uppdrag på ett
exemplariskt sätt, det är så spännande varje dag…
Idrotten v 46 kommer att innehålla samarbete en kortleksstafett och spökboll där vi tränar, kondition, samarbete
och uppmärksamhet. Ta med ombyte och handduk då!
Simskolan flyter på och barnen är fantastiska! De tränar, tränar, tränar och de gör hela tiden sitt bästa, både i
och ovanför bassängen.
Äventyrspedagogiken utgår nästa vecka, men kommer igen v 47 för Månarna.
Musiklek tillsammans med musikfröken har vi haft den här veckan och de kommande veckorna lägger vi fokus
på att träna in vår lucia tablå med henne.
Biblioteket besöker hela FA och lånar nya böcker i morgon fredag 10/11. Men nästa vecka är det enbart
Solarnas tur och Månarna får vänta till v 47, glöm inte utläst bok.
Telefon – Förskoleklass enbart att ringa på 0171-626714 och 0701626855 kan du även skicka sms via.
Jullovet är inte här ännu, men kommer så småningom och för att vi ska kunna planera för det lovet, vill vi att ni
fyller i närvaro/ledighet på de listor som sätts upp i hallen så fort som möjligt, dock senast den 1/12.
MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk
TISDAG: TEKNIK, utelek
ONSDAG: Simskola – ta med badkläder.
TORSDAG: TEKNIK utomhus
FREDAG: Bibliotek, Musiklek
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