
VECKA 8-FEBRUARI 2023

Vi hade en skön start på veckan med
gemensam samling och massage. Varje
morgon kommer nu alla elever att ses en
stund för att göra olika aktiviteter.

På storsamlingen hade vi besök av
gränspolisen som hade med sig sina hundar.
De hade uppvisning och vi fick sedan klappa
hundarna. Vilken succé!

Nästa vecka är det lov för de elever som går
17 veckor eller mer. Ses igen på måndag den
6 mars klockan 08.30.

Vi vill tacka Elina för den här tiden som snart åker tillbaka till Sverige! Pop kan mai! Ödlorna
kommer nu att bli Elefanter och Apor.

Krabborna - förskola/förskoleklass
Veckan startades upp med att lära oss en ny rolig massagesaga som handlade om olika
djurs bajs. Annars har veckan gått i hundens tecken. Det har skapats väldigt fina hundar av
toarullar, långa och korta. Vilken tur att det finns en massa hundfigurer på förskolan, nu har
de verkligen kommit väl till pass!

Förskoleklassen har arbetat med den lite knepiga bokstaven Q, lyssnat på en bok om hundar
och sedan ritat och skrivit fakta. Vi har även spelat ett mattespel med 2-3 tärningar där
summan ska placeras i ordning upp till 10 och 20. Spelet ger träning i addition och förståelse
för vilka tal som är större respektive mindre.

Aporna - årskurs 1-2
Aporna har haft stort fokus på matte i början av denna vecka. Barnen har lärt sig olika
tärningsspel, alla 1:or fick också spela Yatzy med ödlorna vilket var väldigt uppskattat och
roligt. Vi har jobbar med problemlösningsuppgifter i helklass och lärt oss olika strategier av
varandra samt övat på att samarbeta och prata matematik.
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Ödlorna - årskurs 3-4
Ödlorna har i veckan övat på att spela Yatzy. Vi har tränat tillsammans i klassen för att sedan
kunnat lära och spela med Aporna. På fredagens idrottslektion hade vi en fin stund på
stranden med tema friidrott. Därefter avslutade vi med lite mellomys tillsammans. Jag vill
tacka så mycket för förtroendet att få låna era barn här under skoldagarna. Det har varit så
roligt och lärorikt! Nu har jag ledigt en vecka i Thailand med familjen innan vi åker vidare till
Sverige och Kalmar.

Elefanterna - årskurs 5-8
Då var det äntligen dags för idrott på stranden. Eleverna visade goda förmågor i att kasta
“kula” med kokosnöt, stående längd, stafett och 20 meter. Vi hade en toppenförmiddag!
Under måndagens Lilla aktuellt pratade vi en del om jordbävningen i Turkiet och Syrien.
Ibland gör vi en Kahoot om något som någon elev arbetar med och denna veckan blev det
om kraft och rörelse. Eleverna har även under veckan jobbat med uppställningar,
läsförståelse, häxprocesser, Astrid Lindgren, plattektonik, tallriksmodellen och så mycket
mer. Nästa vecka får vi nya elever i elefantgänget! Välkomna!

Dagar för idrott
F-klassen är med Aporna på idrott och pool på
onsdagar.
Aporna åk 1-3: idrott onsdagar, pool måndag
och onsdag.
Elefanterna åk 3-8: Idrott tisdagar, pool
torsdag och fredag.
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