Tack för senast!
Det var kul att få träffa er föräldrar en sväng under tisdagskvällen. Det händer inte så
ofta så vi uppskattar verkligen att ni kommer, tack. Många utav er, fler än hälften,
hade redan deltagit i en ”klassamling” tidigare på kvällen och jag tycker att ni
gjorde det bra som höll er vaken  Hoppas att jag lyckades förmedla till er hur
mycket jag älskar att arbeta tillsammans med era barn, hur mycket jag bryr mig
och tycker om dem. Klassrumsklimatet är väldigt bra och det finns massor med
arbetsvilja, hur bra som helst.
Huvudpunkten för kvällen var den viktiga läsningen/läsförståelsen, hur viktig den är att
utveckla för att kunna ta till sig av övriga skolämnen samt allt som händer omkring oss i
samhället i övrigt. I ett videoklipp fick vi ta del utav info som menar att en 17-åring som
inte har läst (samt tagit del utav högläsning etc) särdeles mycket har ett ordförråd på
ca 15 000 ord. En 17-åring som haft ett ”rikt läsliv” har ca 50 000 ord i sin bank, det är
vad som behövs för att kunna ta del utav det som står i en vanlig dagstidning. Så läs, läs,
läs där hemma.. spelar inte någon större roll vad det är, huvudsaken är att ni läser 
Chris informerade om skolenkäten på den gemensamma samlingen. Jag medsänder info
samt kod för inloggning, var snäll och offra några minuter på att ”fylla i” enkäten på
nätet. Tack!

WANTED

Det är lite si och så med ombyteskläder samt handduk för
gympalektionerna, det skulle vara väldigt uppskattat om det finns med de
dagar vi har idrott. Som det ser ut nu, i skrivande stund, finns det inte en
enda handduk att låna då samtliga är utlånade. Var snäll och tvätta
handdukarna och lämna tillbaka så snabbt ni kan. Tack på förhand!
Skoljoggen imorgon! Vädret och jag tycks inte vara riktigt överrens. Jag

önskade sol men min önskan tycks bli ignorerad. Nåja, inte mycket att göra åt det.. på
med kläder som tål vatten från ovan, ifall det ramlar ner en ”hink” eller två. Äh! Kul kan
man ha ändå och det hoppas jag att vi får. Äta matsäck utomhus under ett träd kan ju
vara kul det också, typ 
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