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Vildhunden har trots snöoväder haft en vecka 
som gått i vårens tecken. Vi har sått havre och 
korn, tovat kycklingar i ull och sjungit påsk-
sånger. 
Astrid har varit på sin förskollärarutbildning i 
Sverige halva veckan. Jenny Palmquist har varit här och vika-
rierat för henne. Efter påsk kommer Astrid att ha praktik i 
Sverige i 5 veckor, Jenny kommer att arbeta här då. Vi har 
även haft Marina, Theos mamma, här som vikarie. Hon kom-
mer också att arbeta några fler tillfällen under våren. 
Vårshowen närmar sig (den 26 april). Våra barn kommer att 
vara utklädda i vita, långa t-shirtar. Så skicka med en stor t-
shirt (i vuxen storlek) nästa vecka.  
Angående påskningen på ambassaden på fredag, läs på all-
männa informationen. 
Med vänlig hälsning Fröknarna 

Allmän information Föräldramöte 8/4 På tisdag håller Annika, Christian och Göran  en informationsträff på 
skolan gällande betyg och bedömning. Detta gäller i första hand inför betygssättning i åk 6 men alla, oavsett 
årskurs som vill veta lite mer om det svenska skolsystemet, våra kursplaner och nationella direktiv är 
välkomna. Christian har lovat att personligen servera kaffe. Vi håller till i Annikas klassrum. Är du 
intresserad av att veta lite mera om det svenska skolsystemet, välkommen till 
skolan tisdag 8/4 klockan 19.00 . 
 

Barnen på SSiM hälsar alla föräldrar och övriga familjemedlemmar hjärtligt 
välkomna till årets vårshow lördag 26/4 10.30   
 

Föräldrar till barn i F-klassen och på Vildhunden: På fredag åker vi till 
ambassaden och påskar. Bussen ifrån skolan går 09.00. Se till att komma 
utklädda i god tid. Förslag på utklädnad är påskkärring, färgglada kläder, 
påskhare, påskkatt, tupp osv. Tänk färgglatt!!! 
 

Trevlig helg!Trevlig helg!Trevlig helg!Trevlig helg!    

4-6:an 7-9:an I veckan har vi lärt om atomer och 
molekyler. Vi har förbättrat meningar, nästan skri-
vit färdigt våra engelska böcker, 
jobbat med elektriska kretsar, 
haft en Maxad idrottlektion och 
räknat matte. Nästa vecka tränar 
vi ganska mycket vårshow, men vi 
ska också hinna med nationella äm-
nesprov i historia för åk 6, som 
kommer att genomföras onsdag och 
torsdag förmiddag. Åttorna har matteprov torsdag. 
Åttorna har fått en ny handledare; 

Välkommen Christine!   
 Ha en skön helg önskar Annika! 

F-1:an 
På fredag  åker F:arna till  
svenska ambassaden för att 
sjunga påsksånger. Kom  
utklädda till skolan. Bussen 
går 09.00. Så se till att 
vara på skolan i tid.   
1:orna är kvar på skolan med 
Göran, de får också klä ut 
sig om de vill.  
Nästa  vecka blir det  en hel del träning till  
vårshowen (lördag 8/4). Några får repliker i hem-
läxa. 
3-vlig helg! // Göran och Birgitta 

2-3:an Hej därhemma 
Den här veckan har det varit ett ganska stort fokus på engelskan. I 
onsdags blev det Mc Donalds tillsammans med Cynthia. Det var 
riktigt bra konversationer på engelska där barnen skulle beställa 
maten och svara på de frågor som ställdes av Cynthia. 
Min engelskagrupp har nu också startat upp “klubben” som var en 
del av engelskaläxan. Barnen har varsin roll i denna klubb och rol-
lerna byts varje vecka. Det var spännande att se detta klubbmöte. 
Barnen var duktiga 
för att vara första 
gången.  
I veckan har vi också 
hunnit med påskpys-
sel, matte, skrivut-
veckling, tränat på 
lässtrategier mm.   
Trevlig helg! Christian 

Veckans meny: 
Mån:  Lax, ris, päron 
Tis:  Kycklingschaschlik, kokt 
 potatis, äpple 
Ons:  Lasagne, banan 
Tor: Ärtsoppa, pannkakor med 
 sylt, mandarin 
Fre:  Köttbullar, potatismos, 
 äpple 
Varje dag: Grönsaker, 
knäckebröd, smör, mjölk 
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