
VECKA 10-MARS 2023

I måndags hade vi besök av en munk för
att fira “Magha Puja day”, tacksamhetens
dag. Många elever hade med sig olika
gåvor som de gav till munken.
Tack alla föräldrar för hjälpen med att
tillverka pojor och stavar på storsamlingen!
Barnen kommer ha så roligt med dessa på
rasterna.
Vi vill välkomna Daphne som började hos
oss i veckan. Hon kommer att vara både
med de yngre och äldre eleverna några
veckor framöver.
Vår ödleupplevelse i veckan hamnade på
Lilla aktuellt (torsdag 9 mars)!

Krabborna - förskola/förskoleklass
Eftersom Magha Puja startade veckan, passade vi på förskolan på att skapa stämningsfulla
ljuslyktor av glasburkar, lim och pappersblommor. Här i Thailand känns det extra viktigt att
återvinna och skapa av sådant som egentligen anses vara skräp, t ex kartonger, toarullar och
burkar. På så sätt förlänger vi livstiden på olika material samtidigt som vi är miljösmarta!

Förskoleklassen har bland annat fördjupat sig i bokstaven Gg och Pp och sett avsnitt från
Livet i Bokstavslandet. Matteböckerna har räknats ut nu, men vi har förstås nytt, roligt
material för eleverna att sätta tänderna i!

P.S. Om ni har någon överbliven hatt eller annat plagg som ni vill bli av med och som passar
barn, tar vi gärna emot utklädningskläder till Krabborna.

Ödlorna - årskurs 1-3
Ödlorna har börjat lite smått med temat om forntiden. Jag har läst högt i klassen och vi har
lärt oss om hur det var på stenåldern. Den här veckan har vi jobbat med engelska
läsförståelse i helklass och gjorde något som jag kallar för ”hönsläsning”. Alla läste högt i
klassen, men samtidigt! Jag drar ett kort där det står hur barnen ska läsa. Denna veckan
läste vi kungligt, som robotar och genom att gapa så mycket vi kunde. Då är det inte lika
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utlämnande och vi övar på att läsa högt inför andra på ett roligt och lättsamt sätt. Vi övar
massor på att samarbeta och barnen gör det helt ypperligt! Jag blir stolt och rörd varje,
varje dag!

Elefanterna - årskurs 3-8
I måndags skrev vi lite om Magha Puja och munkbesöket på skolan. På idrotten blev det
svettigt. Vi hade cirkelträning och tränade vår uthållighet och styrka. De kämpade verkligen
hårt! På måndag är det elefanternas dag. Vi förberedde oss genom att göra en Kahoot om
elefanter på engelska. Eleverna har fortsatt att arbeta med sina enskilda planeringar. Några
moment de arbetat med är: ordklasser, Gustav II Adolf, uppställning med decimaltal, gamla
nationella prov, andra världskriget, läsförståelse, berättelse och så mycket mer.

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