Deromeskolan åk 2 och åk 3

10-02-2017

VECKO
Vecka 6 - 7 | Lärande & Information |

Snabbinfo 10/2 - 17/2

Hej!

Måndag:

Äntligen har vi fått lite lite snö. Barnen tycker det är jätte
roligt att leka ute i det lilla vi fått. De som inte har
överdragsbyxor/termobyxor blir lätt jätte blöta. Så snälla
skicka med ytterkläder som passar väderlek.

Tisdag:
Onsdag: Åk.2 på teater - ingen
idrott denna vecka.
Åk. 3 idrott, komihåg ombyte
och handduk
BOKBUSS
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

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

I onsdags var hela skolan på skridskoäventyr vid
Sjöaremossen. Mysig dag, trots kylan. Eleverna åkte skridskor,
lekte i snön och fikade sitt medhavda go fika. Till lunch åt vi
grillade hamburgare. Toppendag med glada elever och mycket
frisk luft.
Torsdag morgon började med brandövning för hela skolan.
Barnen var förberedda på att det skulle vara en brandövning
och att brandkåren skulle komma och informera. Larm gick
vid kl. 8.45. Alla elever samlades på fotbollsplanen och
pedagogerna räknade in alla.
Åk. 2
Vi har arbetat vidare med diktskrivning.
Torsdag förmiddag ägnade vi till brandövning. Efter det att
hela skolan tränat i hur det ska gå till då brandlarmet går fick
åk. 2 fortsätta träna i brandsäkerhet. Brandmännen kom in till
klassen och pratade och diskuterade med eleverna i hur de på
ett säkert sätt ska handla vid en brandsituation.
Åk. 3

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

I svenskan tränar vi för fullt på de nationella proven genom
att testa göra gamla prov.

http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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I so har vi precis startat upp med geografi. Vi har pratat om var på jorden vi befinner oss. Hur Sverige
ser ut och vilka världsdelar som vår jord är indelad i. Vi har även pratat och diskuterat kring hur jorden
rör sig kring solen och varför det är så mörkt under vinterhalvåret.
I torsdag så var de blå treorna på TL-utbildning (trivselledare). En mycket efterlängtad dag. I år är det
Pelle som är TL-ansvarig. Bussen gick från skolan redan 8.45 till Väröbacka. Dagen startade med
information med syfte att introducera eleverna i rollen som trivselledare på skolan. Därefter delades
eleverna från alla skolor upp i åtta grupper med tio i varje. Dessa grupper följde eleverna under hela
dagen. Åtta stationer med olika lekar som eleverna fick prova på att delta och leda. Rolig och lärorik
dag. Mycket nöjda och positiva elever återvände till skolan kl.13.20.

På måndag hälsar vi vår nya rektor Robert Hambre till Deromeskolan.
På onsdag åker åk. 2 på teater. Därför utgår idrotten för alla i åk. 2 denna vecka.
Vecka 8 är det sportlov!

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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