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VECKO
Vecka 19| Lärande & Information |

Snabbinfo 8/5-12/5

Hej!

Måndag:
Tisdag: Idrott för åk 2(ute)
Onsdag:Åk 3 besök på
Vidhögeskolan, buss avgår kl.
08.05 från Derome!!!
Åk 3 idrott(ute)

Vi har kommit fram till vecka 19, solen visar sig mer
och temperaturen går stadigt uppåt. I luften är det
fullt av pollen vilket ställer till problem för många av
oss.

Torsdag: Lång dag för 3:orna

På onsdag 10/5 åker vi i åk 3 på vårt första besök till

Fredag:

Vidhögeskolan. Nästa besök är på onsdag veckan
därpå, samma tid, och då äter vi lunch där.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa kapitel i egen
vald bok med
berättelseschema
Åk 3: Läsläxa + ord

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

2017-05-05

För åk 2 ändras idrotten till tisdag eftersom Pelle
följer med åk 3 till Vidhögeskolan. Åk 3 har idrott
sista lektionen på onsdag efter besöket. Idrott ute
för båda klasserna!
I svenska är alla nationella prov avslutade och
rättning pågår för fullt. I matematiken återstår
något delprov som kommer göras klart under v. 19.
Ni vårdnadshavare kommer att bli inbjudna under
en ”öppen” eftermiddag för att ta del av resultaten
om så önskas. Återkommer med information om när
detta blir.
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På fritidshemmet vikarierar Felicia de kommande två veckorna på den tjänst som är
utlyst efter Caroline. Felicia är även resurs under skoldagen i arbetslag 2-3. Hon
studerar till lärare i Halmstad.
Den 7 juni åker vi i åk 2 och 3 på utflykt till Stättareds 4H-gård .Vi blir borta hela
skoldagen och är tillbaka till bussarna går hem. Vi tar med korv och bröd från
skolköket att grilla. Eleverna får ta med ”gofika” denna dag. Var och en tar med sig
egen vatten/dricka för hela dagen.
Avslutningen kommer att vara i Ås Kyrka kl. 10.00. Eleverna samlas på skolan kl.
09.30 för att gå i gemensamt tåg upp till kyrkan. På Lokala Skolstyrelsemötet kom det
fram önskemål om att begränsa antalet personer i kyrkan. Det som kommer att gälla
under avslutning för alla familjer är max 2 vuxna/familj med ev. syskon.

Trevlig helg! Pelle, Peter, Jenny, Kaliopi, Ulrika, Felicia och Ann

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