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Fiol-/cellospelning,
biblioteket, utegympa

BAD, läsläxa kapitel 1 och
klä boken med papper eller
plast.

Vi kommer att börja spela fiol eller cello på tisdagar
och det brukar vara spännande.
Vi badar varje vecka fram till höstlovet med undantag
eftersom Snapphaneskolan använder simhallen under

Tisdag 12

Utegympa, fiol/cello

Onsdag 13

Skoljoggen

Torsdag 14

BAD, läsläxa kapitel 2

några veckor. Målet är att alla elever ska kunna simma
när de går ut åk 2, så det blir fokus på
simundervisning.
När det är Skoljoggen den 13/9 byter vi inte om, så
det är bra om barnen har bekväma kläder och bra skor
på sig när de kommer till skolan.

Fredag 15
Måndag 18

Läslusten startar

Tisdag 19

Idrott inne, fiol/cello

Vi börjar med läsläxa och det är som tidigare viktigt
att ni lyssnar på barnets läsning och pratar om
innehållet. Ibland kan det bli uppgifter i anslutning till
läsläxan att lösa hemma. När det gäller matteläxa så
kommer en del elever att behöva räkna lite hemma i

Onsdag 20
Torsdag 21

STUDIEDAG

Fredag 22

Läsläxa kapitel 3

Måndag 25

matteboken. Det gäller dem som inte hinner med
grundkursen på lektionerna. Det är jätteviktigt att
matteboken kommer med till skolan igen varje dag när
den varit hemma!
Bloggen heter fortsatt pvs1c.webbstjarnan.nu

Idrott, fiol/cello,
biblioteket

Onsdag 27

Fredag 29

prata gärna med barnen hemma om de gör sitt bästa

för studiedagen den 21. Sedan blir det ett uppehåll

Måndag 11

Torsdag 28

arbetsro” är svår att efterleva för en del i klassen så
för att bidra till arbetsro.

Fredag 8

Tisdag 26

som heter Isra och kommer från Somalia.

och trivselregler. Regeln ”Jag ger mig själv och andra

Onsdag 6
Torsdag 7

Redan ny månad och vi har fått en ny flicka i klassen

Vi har lagt mycket tid på arbete med våra ordnings-

Måndag 4
Tisdag 5

Hej!

BAD, läsläxa kapitel 4

eftersom det är domännamnet. Vi får se hur aktiva vi
kommer att vara där för vad jag förstår är det väldigt
få som läser den.

Vänliga hälsningar Annika

