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Snabbinfo 28/112/12
Måndag:
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.
Matteläxa går hem på torsdag
v. 47 till onsdag v. 48.
Åk 3: Läsläxa samt veckans ord
tränas till onsdag då
återkoppling sker.

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

Hej!
Vi är snart inne i december månad och på söndag är det första
advent. Detta har vi firat genom att gå i fackeltåg upp till Ås
kyrka där vi sjungit psalm, lyssnat till kören och hört prästen
Ingmar Johansson berätta om advent.
Föräldraföreningen bjöd därefter på clementin, pepparkaka
och saft till oss alla. Tack!
Vi har varit och simtränar i Veddige badhall. Många av
eleverna visar förmåga att kunna simma. De som ännu inte
simmar behöver få fler tillfällen än de som ges i skolan för att
lära sig. Ta gärna kontakt med kommunen för att få
information om simskola och hur anmälan görs.
I torsdags hade vi i åk 2 klassråd och då pratade vi en hel del
om fotbollen på rasterna. Vi (åk 2 och åk 3)tacklar varandra
och förstör för varandra. Vi kom överens om att vi ska Planera
att ta bollen, inte spelaren i spelet. Jenny pratade sedan med åk 3
om överenskommelsen. Nu tänker vi oss för på
fotbollsplanen, inga tacklingar där någon kan råka illa ut.
På fritids och i skolan har en kille, vid namn Jonathan,
vikarierat för Peter som har haft några dagar ledigt. Jonathan
är 19 år och har spelat fotboll i Tofta. Just nu spelar han
fotboll för Deromeskolan…
Lärande åk 2:
Vi tränar att läsa, skriva och förstå fakta. Detta gör vi
tillsammans, i par och på egen hand. Vi har också tillfällen att
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skriv i vår dagbok. I onsdags skrev vi om vår badutflykt till Veddige simhall.
Vi har läxa i matte där vi tränar att addera och subtrahera i ett utökat talområde, upp till hundra. Vi
tar med oss det vi kan från talområde 0 till 10. Nu får vi stor användning för kunskaperna kring 10kamraterna, dubblorna och uppdelningen av tal.
På vårt klassråd bestämde vi oss att ha lite tomtefest(åk 2) sista dagen före jullovet. Vad dagen ska
innehålla behöver vi tillsammans bestämma och planera upp. Några förslag var klä ut oss till tomtar,
tomteidrott, baka till dagen, se julfilm, ha tomtedisco.

Lärande åk 3:
På onsdag kommer Pelle att baka med åk 3 inför luciamorgon med inbjudna föräldrar.
På torsdag(elevens val) tränar vi sång inför luciamorgon, då kommer även Carola, vår duktiga kantor i
Ås församling.
I matematiken övar vi oss på att lösa olika problem. Vi hjälps åt och delar med oss av våra tankar,
resonemang, i mindre grupper. Vi kommer överens om hur vi ska uttrycka matematiken för att andra
ska förstå. Vi prövar olika metoder och lär av varandra.
På svenskan har vi tränat på ordklasserna substantiv och verb. Vi har bland annat tittat på
”Grammatikbolaget” och tränat oss i att sortera och böja substantiv och verb.
I SO:n har vi påbörjat arbete i religion. Vad är religion? Vilka är de tre stora världsreligionerna? Vi har
läst och skrivit om de tre Abrahamitiska religionerna Judendom, Kristendom och Islam.
Enligt tradition: På luciamorgon är föräldrarna till eleverna i åk 3 välkomna. Luciatåget
kommer till matsalen kl. 08.45. Efteråt stannar föräldrarna kvar i matsalen för fika och
mys med åk 3. Fröken Ida och Julia E. säljer hyacinter vid ingången.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Eva, Kaliopi och Ann
Mailadresser: ann.nilsson@varberg.se jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se
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