Deromeskolan åk 2 och åk 3
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Snabbinfo 2/12 - 9/12
Måndag: Studiedag, skola och
fritids stängt
Tisdag:
Onsdag: Bad , komihåg
badkläder och handduk.
Bokbuss.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Hej!
På måndag, 5/12, är det studiedag, både skola och
fritids är stängt.
Bad onsdag, 7/12, för både åk 2 och 3.

Vädret varierar väldigt mycket, milt - kallt, sol - regn… Tänk
på kläder efter väder.
14/ 12 ska hela skolan ha julpysseldag tillsammans. det vore bra
om alla elever då kan ta med en en glasburk (diskad och utan
etikett) samt en toalettrulle.

Läxor:

Åk. 2

Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.

I svenska har vi arbetat med hinderschema och tränat oss i att
följa den röda tråden i en berättelse.

Åk 3: Läsläxa och stavningsläxa
in på onsdag. Lämnas hem på
torsdag.

I No:n har vi testat på programmering med Bee-Bot, kul,
spännande och lärorikt.
I so har vi pratat om olika traditioner nu i juletid.

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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Åk. 3
I svenska fortsätter vi att träna på ordklasserna substantiv och verb. Hur skiljer vi på dessa och hur
kan vi böja dem för att de ska passa i texten.
I No:n har vi testat på programmering med Bee-Bot, kul, spännande och lärorikt.
På torsdag åker åk 3 in till Varberg. Vi ska besöka banken, för att då få en inblick i vad de som arbetar
där gör.
Det var tänkt att åk 3 skulle baka i onsdags, men det blir uppskjutet till kommande vecka.
Vi övar luciasånger för fullt. Då det den 13 december, kl.8.30, är dags för åk. 3:s luciatåg. Ändring kring
hyacintförsäljning i samband med luciafirande meddelar Ida om. Klart är att hyacinter inte får tas
in i skolan då det finns de som är allergiska.

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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