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Snabbinfo 13/3-17/3:

Hej!

Måndag: Självskattning inför
NP åk 3
Tisdag:
Onsdag:Idrott, ombyte. Kören
inställd!
Torsdag: Kulturskolan, buss
avgår kl. 11 tillbaka 13.00.
Lång dag för åk 3, ta gärna
med mellanmål.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa/ord in på
onsdagar och hem på
torsdagar.
Åk 3: Läs- och stavningläxa in
på onsdag.
Paus i Läsläxan för Nationella
Prov. Stavningläxa fortsätter!

Matsedel

Då var veckan till ända med studiedag som
avslutning. Några av eleverna är på
fritidshemmet och andra har en ledig dag. Vi
lärare planerar verksamheten framöver.
I veckan som gått har åk 2 fått lära sig om
blockprogrammering. Vi använde materialet
Lego-We-Do med tillhörande app. Gissa, om det
var fokus i klassrummet! Genom programmering
lär sig eleverna bl a att konstruera och följa
ritningar, att använda olika kommandon i block,
programmera för funktion, orientering i olika
lägen där matematiken är central.
Eleverna i åk 3 kommer få lära sig
blockprogrammering på fredag.
Vi startar med de nationella proven i åk 3,
närvaron är viktig. NP pågår från v. 11 till v. 20.
På måndag får 3:orna besök av bibliotikarie
Anna från Veddige bibliotek. Hon kommer ha

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
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ett bokprat och eleverna kommer att få välja varsin bok som de senare under
terminen kommer få som gåva.
På torsdag åker alla elever i åk 2-3 till kulturskolan för deras årliga uppträdande.
Kulturpedagogerna visar upp en show med inslag av drama, sång och
musicerande allt för att locka elever till sin verksamhet. Det brukar vara väldigt
uppskattat bland våra elever. Vi äter tidig lunch och buss avgår kl. 11.00 och är
tillbaka vid 13-tiden.
Kören med Carola är inställd denna veckan pga kulturskolans evenemang i
veckan.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Eva, Kaliopi, Kajsa och Ann
Mailadresser:

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