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Hej hopp!

Måndag:
Tisdag: Luciamorgon
Onsdag: Julpyssel
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa och matteläxa in
på onsdag. Ingen ny läxa.

Åk 3: Läsläxa in på onsdag
lämnas. Ingen ny läxa.

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

Lorum Ipsum Dolor

Vi är inne i mörkaste december och Lucia kommer för att
sprida ljus och sång omkring sig.
I veckan som gått har treorna varit på Varbergs Sparbank. Vi
fick titta in i det stora bankvalvet och se hur den tjocka
dörren öppnas. Vi fick en guidad tur genom alla avdelningar
och vi träﬀade på bankdirektören som var förkyld.
I onsdags var vi i Veddige simhall och badade. Vi tränade
bröstsim och ryggsim. För att vi ska få vara på det djupa
vattnet, i den fria vattenleken, behöver vi kunna visa upp att
vi klarar av att simma 200 m.
På tisdag har vi luciamorgon här på skolan. Eleverna i åk 3 går
i luciatåget och sjunger för oss andra. Efteråt äter vi lussebulle
och dricker saft. Endast vårdnadshavare till åk 3 är välkomna
denna morgon och stannar kvar för att lussa-fika tillsammans
med sina barn. Tvåorna får lussefika i klassrummet.
Föräldraföreningen står för fikat och det är elever i åk 1 och 3
som har bakat.
På onsdag har vi julpyssel hela skolan. Ingen idrott! Vi
behöver hjälp att samla ihop toa-, hushållsrullar och mindre
glasburkar inför pysseldagen.
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Jullovet börjar på torsdag den 22 december. Vi går som vanligt på onsdagen.
När vi kommer tillbaka efter nyår är det inbokat skridskoåkning i Veddige ishall den 18 januari och en
heldag vid Sjöaremossen den 8 februari. Det ser vi fram emot.

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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