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Hej!

Måndag:

I onsdags hade vi alla i 2:an och 3:an en härlig dag ute i
Bräcke. Vi delade in eleverna i tre grupper, där det var jämnt
fördelat 2:or och 3:or i alla grupper.

Tisdag:
Onsdag: idrott, komihåg
ombyte och handduk
BOKBUSS
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.

Vi pratade om allemansrätten, som är en stor förmån för oss
här i Sverige, och vad det innebär med den. Vad vi får göra och
inte göra ute i naturen. Var får ni elda? När får vi elda?
Hur kan vi göra upp eld på bästa sätt? Finns det olika sätt?

Fredag:

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

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

I de olika grupperna fick eleverna prova på att göra upp eld.
Elden som vi sedan kunde värma oss kring, kunde vi även
använda för att grilla vårt pinnbröd.
Barnen lekte, gick liten tipspromenad och roade sig gott i
skogen.

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

Innan vi gick tillbaka till skolan gick vi igenom hur vi på ett
säkert sätt släcker elden.

http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Eftermiddagen tillbringade vi inne på skolan, fortsatt indelat i
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våra tre grupper, och pratade då om hur vår dag i skogen varit. Tillsammans skapade vi dikter om
elden. Kreativa och positiva elever som samarbeta otroligt bra.
Sammantaget en rolig, positiv och lärorik dag. Vi ser alla framemot nästa dag ute i naturen.

Åk. 2 har under veckan fortsatt att träna på att skriva dikter. Kreativt och inspirerande.
Åk. 3 tränar sig i att återberätta och att följa den röda tråden i berättelsen. Vi tränar även på att hitta
svar på frågor genom att sökläsa i texter.

Påminner om den 8 februari då vi hela skolan kommer att åka på en
heldagsutflykt till Sjöaremossen för att åka skridskor.

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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