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Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Idrott, Ombyte för
alla grupperna.
Tjejgrupp för åk 2
Torsdag: lång dag för åk. 3 till
kl. 15:15.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.
Ingen matteläxa denna veckan.
Åk 3:Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.
Mattläxa till tis. 18/10

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

Hej!
Hösten är här på riktigt och det är kallt på morgonen, men
även på dagen är det lite kyligt. Påminner därför än en gång
om att det är dags för lite varmare kläder. För att hålla sig
torr och varm på rasterna behövs extra kläder i
kapprummet. Det blir lätt vått och söligt i entrén, inneskor
är att rekommendera.
Utvecklingssamtalen är i full gång och fortsätter under
några veckor till. Om ni inte fått någon tid, hör av er!
Åk. 2
I torsdags var åk. 2 under sin SO lektion på promenad ner
till miljöstationen vid Eklöws ICA. Vi lärde oss hur sopor
kan sorteras i olika material för återvinning.
I svenskan fortsätter eleverna i åk. 2 att träna och lära sig
stava ljudstridiga ord.
I matematiken tränar åk. 2 på huvudräkning, vi tränar på att
hitta effektiva strategier för att räkna subtraktion. Även
geometri är något som vi har tränat oss på denna vecka.
I no jobbar 2:orna med att skriva en rapport som de kopplat
till ett experiment.
Åk. 3
I måndags fick åk 3 besök av banken. Många intressanta
frågor kom upp. Alltifrån om det är coolt att jobba på bank
till hur mycket pengar det finns i kassavalvet och hur
säkerheten på banken är. Vi diskuterade även
vardagsekonomi och vad pengarna ska räcka till, både för
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vuxna och för barn.

I svenskan har åk. 3 börjat fördjupa sig i hur vi på bästa sätt kan skriva en berättelse. Vilka olika
strategier kan vi använda oss av för att få en så tydlig och bra berättelse som möjligt? Samt hur
kan vi på bästa sätt granska vår egen och andras arbeten? Är några frågor som vi arbetat med. Vi
har startat upp med att träna oss i att skriva berättelsekartor och även att göra personbeskrivningar.
Åk. 3 har i matematiken tränat på att räkna med division och multiplikation.
I no har 3:orna fortsatt sitt arbetat med molekyler och atomer. De har spelat in filmer och skrivit
sagor samt redovisat dessa.

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

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