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Snabbinfo 24/10 28/10
Måndag: FN-dag, f-3
Tisdag:
Onsdag: Idrott, ombyte/dusch
Torsdag: lång dag för 3:or
fram till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag!
Ingen läxa hem då det är lov.
Tips: Träna på lov-uppdrag på
NOMP! (åk 2)
Åk 3: Läsläxa in på onsdag,
Ingen läxa hem då det är lov!

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

Lorum Ipsum Dolor

Hej!
Höstrusk med mörka morgnar och kvällar. I nästa vecka har
vi lov och kan njuta av fritiden, på fritids eller hemma. Några
av oss kanske har planerat att resa bort.
Studieron börjar att infinna sig i allt större utsträckning. Vi
hjälper varandra i lärandet och påminner varandra om att ta
ansvar.
Lärande åk 2:
Vi lär vi oss om samhällets olika funktioner(SO). Vi lär oss om
polisens roll och om bondens roll. Genom att se film och
därefter diskutera innehållet tränar vi oss på att berätta, dela
tankar, åsikter och resonemang med varandra. Vi jämför med
vårt eget samhälle och gör olika upptäckter.
I matematiken tränar vi på subtraktion, att pröva och använda
de strategier vi lär oss kring. Vi har fått uppdrag i NOMP där
vi samlar NOMPIX-poäng gemensamt för att nå upp till 1000
poäng. Når vi målet tills på fredag blir det en överraskning.
Lärande åk 3:
Banken har varit på besök och pratat om ekonomi. Vi fick
göra en kostnadsstege; Vad var billigast? Vad var dyrast?
Senare i höst kommer vi göra ett studiebesök på banken.
I svenskan har vi tränat på att planera och strukturera upp en
berättelse med stöd av ett berättelseschema; start, hinder,
lösning och mål.
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På måndag har hela skolan FN-tema. Vi kommer att arbeta tillsammans i f-3 grupper. Vi
kommer ha fokus på ”Alla barns rätt att gå i skola”.
Bokbussen kommer på onsdag.

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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