
VECKA 7-FEBRUARI 2023

Den här vänliga veckan har gått fort och
innehållit många aktiviteter! Under veckan
har vi gjort Pom ma lai som flera gett bort
till nära och kära. Vi arbetade tillsammans,
de äldre eleverna hjälpte de yngre.
RAR-arbete i allra högsta grad. På
storsamlingen hade vi allsång med
kärlekstema. Det blev även ett besök på
Rajabhakti park där sju stora kungar står
statyer.

Krabborna - förskola/förskoleklass
Det kom ett brev… I brevet fanns ett uppdrag till Krabborna med uppmaningen att hjälpa
varandra! Eftersom vi har firat Alla hjärtans dag samtidigt som vi fått nya kamrater på
förskolan, har vi fokuserat extra mycket på hur man är en bra kompis.
Vi har lekt namnlekar, bjudit in till olika aktiviteter och sjungit ”Hjärtsången”. Ett mjukt hjärta
skickas runt bland barnen medan vi sjunger ”Detta hjärta det ska vandra, från den ena till
den andra…” När versen är slut stannar hjärtat hos ett barn som får berätta vad han/hon är
bra på. Hjärtat landar förstås hos alla barn och de är bra på många saker!

Förskoleklassen arbetar den här veckan med bokstaven K, lyssnar på bokstavsljud och
räknar hälften och dubbelt. Symmetrier är också spännande och det hänger förskolebarnen
gärna på.

Aporna - årskurs 1-2
Just nu är det populärt att spela pingis på rasterna. Under idrotten har vi lärt oss grunderna
i pingis så att alla vet hur det går till och kanske vågar nu fler vara med och pröva på rasten.
Vi har gjort en raplåt om de sju kungarna som vi ska besöka på fredag och målat Thailands
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flagga. Barnen älskar musik och vill gärna lyssna under lektionerna. Plötsligt kan hela
klassen börja sjunga sanuksången mitt under lektionen i klassrummet, två gånger och sedan
blir de tysta. Denna klassen är one of a kind alltså!

Ödlorna - årskurs 3-4
Vilken fin vecka vi har haft tillsammans. I tisdags arbetade vi i blandade grupper mellan alla
klasser och åldrar och det var så fint att se hur hjälpsamma och snälla ödlorna var mot de
yngre barnen. Jag har förstått att många gav vidare sina Pom ma lai till Thailändare i
närområdet vilket verkligen varit uppskattat. Kanske har en och annan förälder också fått en
i gåva? Nästa vecka arbetar jag min sista vecka här på Sanuk och de elever som går kvar
kommer att byta till Lindas eller Linneas klass. Detta fick ni information om på
inskrivningssamtalet men skulle det finnas några frågetecken kring detta är det bara att höra
av sig.

Elefanterna - årskurs 5-8
Vilka egenskaper ska en bra kompis ha? Pålitlig, empatisk, positiv och ärlig var några av de
egenskaper gruppen tyckte. Vilka egenskaper har du och vad vill du bli bättre på? Detta har
vi diskuterat i grupper. Vi har haft olika uppdrag varje dag, som att hjälpa någon, peppa
varandra och bjuda in någon till lek. På idrotten besökte vi utegymmet på hälsokliniken och
testade alla maskiner som fanns. Vi börjar varje dag med att prata om vilken dag och färg
det är på thai. Annat som eleverna arbetat med är: Indien, numerisk räkning, uppställning
multiplikation, läsförståelse, berättande text och energi.

Dagar för idrott
De dagar eleverna har idrott ska de komma ombytta till idrottskläder redan på morgonen.
Efter idrotten blir det bad i poolen. Packa ner sarong eller handduk och vanliga kläder att
byta om till efteråt. De behöver också ha druckit en vätskeersättning hemma på morgonen
den dag de ska ha idrott.

Obs! På fredag kommer Åk 3-4 och 5-8 att ha gemensam idrott på stranden. Vi skulle
behöva hjälp med skjuts dit på morgonen. Samling på skolan. Efter idrotten går vi tillbaka till
skolan. Maila linda.ortman@svenskaskolanthailand.se eller
elina.hamberg@svenskaskolanthailand.se och meddela om du kan köra samt hur många.
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F-klassen är med Aporna på idrott och pool på onsdagar.
Aporna åk 1-2: idrott onsdagar, pool måndag och onsdag.
Ödlorna åk 3-4: idrott fredagar, pool onsdag och fredag.
Elefanterna åk 5-8: Idrott fredag, pool tisdag och fredag.

Vi har haft en fin vecka!
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