
VECKA 11-MARS 2023

Det var en vacker upplevelse att vara vid Wat
Khao Tao! Barnen fick tända rökelse, meditera
och bli välsignade av munkarna.
Vi har även uppmärksammat elefantens dag i
veckan. Chang, chang, chang….
Eleverna hade ett fint samarbete och arbetade
med våra grundvärderingar RAR i tvärgrupper i
tisdags på samlingen.

Nästa vecka kommer eleverna att få göra
papayasallad och på torsdag kommer vi att ha
poolparty! Medtag badkläder!

Krabborna - förskola/förskoleklass
Eftersom veckan startade med Elefantens dag, har vi tagit tillfället i akt att försöka lära oss
så mycket som möjligt, t ex genom att lyssna på och läsa fakta om elefanten. Skapande är
en stor del av förskolans vardag och Krabborna har haft besök av Ödlor och Apor och vi har
byggt och målat fina elefanter med hjälp av toarullar och gjort handavtryck. En utmaning
har varit att lära sig den thailändska sången Chang, Chang, Chang (chang=elefant på thai)
som handlar om elefantens olika kroppsdelar.
Vi badar i poolen varje dag för nu är det verkligen varmt! Vi påminner barnen om att dricka
vatten men ge dem gärna extra mycket vätska efter skoldagens slut.

Ödlorna - årskurs 1-3
Vi har skrivit en berättelse om elefanten och barnen är otroligt kreativa att komma på
spännande avslut på berättelser! I måndags hade vi en skapande verkstad tillsammans med
krabborna, det var roligt! Vi har jobbat mycket med samarbete, givit varandra 3 fina ord och
pratat om varför vi är fantastiska. I fredags spelade nästan hela klassen pingis, det var
jättekul! Vi avslutade veckan med fredagslåten och dans.

Elefanterna - årskurs 3-8
Veckan inleddes med elefanternas dag och vi skrev fakta om elefanter. Tack för en fin
presentation på storsamlingen. Bra jobbat! På idrotten testade vi vårt nya nät på skolgården
och spelade badminton. Efter lilla aktuellt blev det en diskussion kring TikTok och sludge
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content (där flera klipp visas samtidigt). Eleverna arbetar vidare med sina egna planeringar
och under veckan har de arbetat med: bråk, argumenterande text, längdenheter,
medeltiden, läsning, gamla testamentet 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 tisdag och torsdag.
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