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Allmän information
Vi försökte oss på att ta ett skolfoto i
måndags, men naturligtvis fattades det
flera barn. Så det får bli att klippa och
klistra i Photoshop efter lovet.
Sara Mørk har arbetat i två dagar med
att göra en informationsfolder om SSiM
och vad som händer under våren.

Vi siger mange tak for dit store
arbejde.

Nu önskar vi er alla ett riktigt fint sportlov!!!
Vildhunden
Idag var Juliga ledig och då vikarierade Masja. Det
blev ett mycket kärt återseende för både henne
och barnen. Vi var med
och dansade på Maslenitsan med skolan och
hade skoj.
Efter lovet kommer Julia att jobba med
F-klassen på
eftermiddagarna
eftersom Christine är ledig. Cornelia Migdley
kommer då att vikariera på Vildhunden. Hon har
vikarierat tidigare så barnen känner henne.

Klass 2-5 och 6-7
Denna veckan har vi firat Maslenitsa och
ätit oss feta och goa
inför fastan. Vi har
besökt Europas
största bibliotek och
lärt oss om bokens
historia. Vi fick se
hur tranportsystemet
med bokvagnar och
rörpost fungerar.
Vi önskar alla ett
skönt lov!

F-klassen

Ryska, engelska och bild

Vi har jobbat hårt med samansatta
ord denna vecka. Men vi har också
hunnit med motsatser, bokstäverna
G och H och
mungymnastik.

Den här veckan har vi firat Maslenitsa! Utelekar,
pannkakor samt pyssel och tipspromenad med lite
smått och gott! Om ni är kvar i Moskva över helgen kolla gärna hur man firar i stan, speciellt i
olika parker!

Jag kommer att vara ledig ett par
veckor efter lovet. Då arbetar Julia
med F-klassarna på eftermiddagarna och hela torsdagarna.
Ha ett härligt lov önskar Christine

I onsdags åkte vi till Ryska statsbiblioteket. Många
gamla böcker såg vi! Och vilken byggnad!
I torsdags kollade vi på en rysk film från 1964 om
sommarkollo! Det handlade om sovjetiska barn
och deras barndom. Annorlunda och spännande!
På engelska jobbade vi klart med Around The
World project!
Have a nice winter break! Valja

