F-1:an läsåret 2020/2021

den 4 september 2020

VECKOBREV V. 37
Hej där hemma,

Viktigt i veckan
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: 1:or lämnar in sina
läxor. Förhör i veckans ord.
Kl. 18 föräldramöte.
Torsdag: Nya läxor delas ut
Fredag:
Matsedel
Måndag: Raggmunk, lingonsylt
Tisdag: Soppa, bröd med pålägg
Onsdag: Köttfärssås, spagetti
Torsdag: Ugnstekt korv,
potatismos
Fredag: Panerad fisk, kall sås,
potatis

Läxor

Ventilationsfirman har gjort klart sitt jobb och det har inte stört
undervisningsprocessen.
Nästa vecka
Onsdag (9 september) Föräldramöte
Kl. 18 till 19. På mötet kommer närvara klasslärare Kristina och Linda, rektor
Kerstin och skolsköterska Christina. Mötet kommer att hållas utomhus om
vädret tillåter, vid dåligt väder flyttar vi in i skolhuset. Vi blir tacksamma om
endast en vårdnadshavare per barn närvarar.
Ni är välkomna med era frågor och funderingar.
Fredag (11 september) Idrott utomhus. Samling kl. 8 på skolgården. Tänk på
att ha bekväma kläder efter väder. Om det regnar mycket blir det rörelselekar
inomhus i stället. Idrottslektioner kommer att hållas utomhus hela september
ut. Blir det några ändringar skriver vi det i veckobrev.
Vattenflaskor: Ta gärna en vattenflaska till skolan så att elever kan dricka när
de blir törstiga. Märk den med elevens namn.
F klass. Vi har påbörjat skolverkets kartläggningar i svenska och matematik
som görs i hela Sverige. De olika kartläggningsmoment vävs in vår dagliga
verksamhet. Vi berättar mer om resultat på elevernas utvecklingssamtal.

Matematik: två blad
Lästräna: S.6 Vi ritar och skriver
en bok.

Skrivläxa: Veckans ord: sil, sol,
säl, is

Händer framöver

Åk 1. Vi är nästan klara med kapitel 1 i matteboken och på tisdag ska vi kolla
vad vi har lärt oss med ett kapiteltest
Sidor i boken 6–39. Fler, färre, lika många.
Frånvaroanmälan. Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta varje dag, senast
klockan 7.50 genom att: sms:a till 076-040 78 37 (skriv barnets
namn och årskurs)

Med vänliga hälsningar
Kristina och Linda
Kontakter
Tel. 076-019 21 81
Mejl: kristina.s@immanuelskolan.se
linda.s@immanuelskolan.se

