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VECKO
Vecka 2 - 3 | Lärande & Information |

Snabbinfo 13/1 - 20/1

Hej!

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: SKRIDSKOR Veddige
ishall.
Bokbuss.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa och stavningläxa
in på onsdag. Lämnas hem på
torsdag.

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

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

I musiken ska eleverna i både åk. 2 och 3 tillverka egna
instrument. Av den anledningen får eleverna gärna ta med sig
konservburkar och petflaskor till nästa vecka.
Alla elever i åk 2 och åk 3 åker till Veddige ishall på onsdag,
18/1, nästa vecka. Se över tillgången på skridskor och hjälmar.
Det är ok att ta med nyttig fika. Vi åker direkt då skolan
startar och är tillbaka till lunch. De som vill får gärna ta med
sig ett litet förmiddagsmellanmål (inget sött gofika).
Om några veckor (runt v. 5) vi kommer vi att dra igång med
vårterminens utvecklingssamtal. Ni kommer alla att få hem
tider och datum som ni kan fylla i då det passar er. Som
vanligt är det först till kvarn som gäller.
Så här efter jullovet kör vi en luskammningshelg, 13/1 - 15/1, för
att undvika spridning av löss i klasserna.

Åk. 2
I SO har vi nu avlutat vårt arbete med judendom och gått
vidare in på kristendomen. Vi har tidigare diskuterat likheter
mellan de tre stora världsreligionerna, nu försöker vi bena ut
vad som skiljer dem åt. Nu till en början judendomen och
kristendomen.
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Åk. 3
Vi har startat upp med textilslöjd. Det har fått en mycket bra och positiv start. Kajsa som är lärare i åk
1 har hand om textilslöjden denna termin.
I svenskan börjar vi förbereda oss för de nationella proven som startar v. 11. Vi kommer framöver att
fokusera mycket på läsförståelse och hur vi skriver texter
I matten har vi börjat träna på bråk, och i No arbetar vi kring ellära och de olika kraftproducenter.

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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