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Hej!

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Bokbuss. Idrott ute,
Ombyte för alla grupperna.
Fotografering!
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag: 2:or slutar kl. 12.30,
3:or slutar kl. 13.30.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.
Ingen matteläxa denna veckan.
Åk 3: Läsläxa in på tisdag,
lämnas hem samma dag.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:

Under veckan som gått har vi påbörjat olika områden i de
olika ämnena.
Treorna börjar med ”Vårt samhälle” i SO. Tvåorna har
börjat med ”Trafiken”, främst i vårt närområde såsom runt
skolan och vägen till skolan.
I NO har eleverna både i åk 2 och åk 3 fått träna förmågan att
beskriva olika saker de hittat i Bräckeskogen. Genom att
beskriva får de möjlighet att träna på begrepp, göra
jämförelser och urskilja likheter/olikheter. Här integreras även
svenskan såsom att använda vokaler i letandet av saker.
Tvåorna lär sig om statistik i matematiken. De lär sig att
avläsa och tolka enkla tabeller och stapeldiagram men även att
själva göra enkla undersökningar och använda sig av tabeller
och diagram.
Elevens val startade i veckan och eleverna i åk 2 och åk 3 är i
blandade grupper. Gunnar som är träslöjdslärare har en grupp
som får välja mellan tre föremål att skapa. Pelle håller i en
grupp som har uteaktivitet och Jenny har en tredje grupp som
har skapande verksamhet. Grupperna stannar 4 veckor på
varje ”verkstad”. Vi lärare planerar verksamheten efter
elevernas önskemål och efter förmågor som ska utvecklas, allt
enligt kursplanerna och läroplanen.
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På onsdag är det fotografering, åk 2 och åk 3 på förmiddagen.
Barnkören startar sin verksamhet torsdagen den 1/9. Tonfiskarna f-2, kl. 13.35-14.10, Stämbandet
åk 3, kl. 15.15-16.00. Carola meddelar att kören är inställd den 8/9 då hon är på kurs.
Vi bjuder in alla vårdnadshavare till föräldramöte tisdagen den 6/9 kl. 18.30 - 20.00. Välkomna
alla! Vi börjar gemensamt i matsalen för att sedan gå ut till respektive klassrum och möta klasslärarna
för mer information. I matsalen kommer nya rektorn Teresia och personalen att presentera sig,
fritidshemmet kommer att berätta om sin verksamhet. Vi kommer få information om TL,
trivselledarna på skolan. Föräldraföreningen och den lokala styrelsen presenterar sig.
Den 22 september är det studiedag.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Kaliopi och Ann

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