Deromeskolan åk 2 och åk 3
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Snabbinfo 16/12 23/12
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Tomtemysdag.
Torsdag: Jullov skolan, fritids
öppet
Fredag:Jullov skolan, fritids
öppet

Läxor:
Åk 2: Ingen läxa

Åk 3: Ingen läxa

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

Lorum Ipsum Dolor

Hej!
Terminen lider mot sitt slut och det är nära till jullovet.
Kommande vecka blir en kort vecka. Måndag och tisdag blir
som vanligt ( så vanligt det kan bli nu innan jul, det syns på
långa väg att eleverna längtar till jullovet). Onsdag kommer vi
att ordna en tomtemysdag. Eleverna får törna komma
utklädda till tomtar, och nissar. Vi kommer bland annat att ha
lite jullekar i idrottshallen, och även lite film. Kanske även
någon överraskning om vi har tur.
I tisdag firade vi Lucia. Alla elever på skolan, samt
vårdnadshavare i åk. 3, samlades i matsalen för att se treornas
luciatåg. Efter det stämningsfulla uppträdandet gick åk. F - 2
in till sina klassrum för att fika lite lussekatter och
pepparkakor. Vårdnadshavare och elever från åk. 3 stannade
kvar i matsalen för gemensamt lussefika där.
Tack vårdnadshavare åk. 3 för ert trevliga sällskap vid åk. 3
Luciatåg och lussefikat därefter. Eleverna kände sig nöjda och
stolta efter uppträdandet.
I onsdags hade hela skolan en julpysseldag. Eleverna från F - 3
var då indelade i tvärgrupper med 3 till 4 elever från
respektive klass. Mycket mysig och uppskattad. Under
förmiddagen var tomteverkstaden i full gång och pyssel
producerades på löpande band, dagen avslutades med en lugn
julfilmstund.
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Vi vill tacka för den här terminen och hoppas att ni ska hinna vila upp er, både elever och
vårdnadshavare, under julledigheten.
Vårterminen startar onsdag den 11 januari. Denna första onsdag är dt idrott som vanligt.
Den 9 januari är fritids stängt och öppnar igen 10 januari.

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR från oss alla till er alla!
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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