Deromeskolan åk 2 och åk 3

03-03-2017

VECKO
Vecka 9 - 10 | Lärande & Information |

Snabbinfo 3/3 - 10/3

Hej!

Måndag:

Tänk nu är vi redan inne i mars månad. Tiden går fort. Snart
är våren här på riktigt.

Tisdag:
Onsdag: idrott, komihåg
ombyte och handduk
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag: Studiedag. Fritids
öppet som vanligt.

I onsdags hade vi en av våra underbara utedagar med härligt
friluftsliv. Denna dag blev vi verkligen påminda om att vi ska
vara beredda på alla väder. vi fick både regn och sol. Så kläder
efter väder.
Vecka 10 blir Bessis sista vecka hos oss på Deromeskolan. Det
är nu bara sista uppsatsen kvar innan hon är färdig lärare. All
lycka till henne.
På fredag är det studiedag. Fritids är dock öppet som
vanligt.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa och stavningsläxa
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:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Åk. 2
Paul som är it-pedagog kommer till åk. 2 och tränar
programmering med hjälp av Lego-we-do. Det ska bli
spännande.
Vi har under veckan tränat och arbetat med synonymer.
Ytterligare träning blev det under vår dag i skogen då vi
testade på stjärnorientering och eleverna fick leta synonymer
med hjälp av kartan.

Åk. 3
Vi har i åk 3 liksom i åk 2 tränat och arbetat med synonymer.
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Vi har även haft kartkunskap där finalen blev ute i Bräcke under onsdagen.Det var stjärnorientering
och eleverna fick leta synonymer med hjälp av kartan.
Vecka 11 börjar vi med de nationella proven i svenska och matematik. Vi försöker att inte stressa upp
eleverna inför proven utan att ta ett prov i taget. Dessa prov kommer att fortsätta fram till vecka 20.
Då alla prov är gjorda samt rättade kommer vi att bjuda in till ett par drop-in eftermiddagar då ni
föräldrar är välkomna för att prata och titta på era barns resultat.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Eva, Kaliopi, Bessi och Ann

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