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Välkomna tillbaka!

Måndag:

Äntligen är vardagen tillbaka och vi har fått återgå till klassen,
kamraterna och lärarna. Vi i 2:an har flyttat in i vårt nya
klassrum längst bort i korridoren till höger. Vi i 3:an är kvar i
samma som förra läsåret, det till vänster. Vi som undervisar är
Jenny(sv, SO, bild, musik åk 3) Per-Erik(NO, ma, idrott åk 3,
NO, idrott åk 2), Ann(sv, ma, bild, musik åk 2), Kaliopi (eng åk
2 och 3), Gunnar(slöjd åk 3) och Eva S. (idrott åk 2/åk 3).

Tisdag:
Onsdag: idrott(ombyte med)
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag: 2:or slutar kl. 12.30.

Läxor:
Alla 2:or har läsläxa från
torsdag till onsdag veckan
därpå.
Matematikläxa för 2:or lämnas
ut fredag och lämnas in fredag
därpå.
Alla 3:or har läsläxa från tisdag
till tisdag veckan därpå.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Lorum Ipsum Dolor

Under uppstartsveckan har vi arbetat med hur vi alla kan bli
bättre på studiero. Vi har satt upp egna mål som vi ska nå.
Vi har skrivit och ritat om ett fordon som vi har åkt med
under sommarlovet. I denna uppgift tränade vi att uttrycka
oss i text och i bild men även att berätta muntligt i mindre
grupp för kamrater. Vi har lekt lekar ute för att stärka
gruppen, känna trivsel och skapa trygghet tillsammans.
Vi har fått komma med önskemål till Elevens val, vad vi
önskar göra. Lärarna bestämmer sedan formen och planerar
för vilka förmågor vi kommer att träna på att utveckla.
Inför veckan som kommer planerar vi att arbeta efter nya
scheman som kommer hem i plastfickan.
Trevlig helg!

Jenny, Pelle, Peter, Caroline och Ann

Mailadresser:
jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se
ann.nilsson@varberg.se
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