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Snabbinfo 23/1-27/1:
Måndag: Medtag
konservburkar o. rör till
musiken.
Tisdag:
Onsdag:Friluftsliv i
Bräckeskogen, medtag
vattenflaska, torr pinne eller
litet vedträ. Kläder efter väder.
Torsdag: Lång dag för 3:or.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa/ord in på
onsdagar och hem på
torsdagar.
Åk 3: Läsläxa in på onsdagar
och hem på torsdagar.

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

Hej!
Som ni säkert alla vet drabbades Deromeskolan
av inbrott natten till i fredags. Vi har lagt ut ett
dokument med information kring händelsen här
på bloggen. Eleverna tog händelsen på ett ”bra”
sätt och anpassade sig efter förutsättningarna
som fick gälla för dagen. Vi var alla undrande och
samtidigt nyfikna på vad som hade hänt. Poliser
och tekniker var på plats. Vi såg spår av tjuvarna
och fungerade lite som detektiver… Det blev en
bra dag trots allt.
Vädret ändrar sig från dag till dag, ibland fruset,
ibland regn och gyttja. Vi behöver vara varmt
klädda och ha extra ombyte i kapprummet. Det
blir lätt vått och söligt i entrén, inneskor är att
rekommendera.
Under veckan som gått har eleverna tränat i sitt
lärande, i de olika ämnena utifrån sina förmågor.
Vi har varit i Veddige ishall och åkt skridskor. En
aktivitet som uppskattas av de flest eleverna. Vi
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har kul tillsammans och njuter av att komma loss på isen. Nästa tillfälle blir på
Sjöaremossen den 8:e februari, en onsdag.
På onsdag är alla 2-3:or ute på friluftsliv. Vi är i Bräckeskogen och lär oss om
allemansrätt och om att göra upp eld. Eleverna behöver därför ta med sig ett
torrt vedträd eller en torr pinne som vi kan elda på. Detta är en del i att bygga
upp förväntningarna och nyfikenhet. Ha även med en vattenflaska. Vi kommer
att baka pinnbröd på tisdag för att ta med oss ut men ta gärna med en extra
frukt.
Eleverna i åk 3 har börjat med textilslöjd och träﬀat Kajsa som är vår lärare i
ämnet. Kajsa är klasslärare i åk 1.
Under musiklektionerna kommer eleverna att få pröva olika enkla instrument
och även bygga egna. Därför behöver vi ha hit tomma konservburkar,
rörstumpar och annat som kan bli ljud av. Vi kommer använda ballonger som
membran och gummiband som strängar.
Det kommer snart ut tider om utvecklingssamtal. Samtalen kommer att börja
under veckorna som följer. Vi behöver ha in lapparna så fort som möjligt från er
där hemma.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Eva, Kaliopi, Kajsa och Ann
Mailadresser:

jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se,
ann.nilsson@varberg.se
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