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Hej!

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

I torsdags var åk 2 och 3 till kulturskolan inne i Varberg. Där
hade de en föreställning kring temat Pokémon och visade då
upp olika instrument och olika verksamheter som
Kulturskolan kan erbjuda. Lördag den 18/3, kl. 11-15 har
Kulturskolan öppet hus för alla som är nyfikna på deras olika
verksamheter.

Åk. 2

Läxor:

Emil har gått sin sista vecka här på Derome och på måndag
börjar han på Kung Karl. Vi önskar honom all lycka där.

Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.

I svenskan skriver vi berättelser. Har börjat fördjupa oss i hur
vi skriver en inledning.

Åk 3: Stavningsläxa in på
torsdag. Lämnas hem på
torsdag.

Åk. 3

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Lorum Ipsum Dolor

I måndags hade vi bokprat med Anna från biblioteket i
Veddige. Alla elever i åk har fått var sin gåvobok från
biblioteket. Den boken är deras egen och ingen de behöver
lämna tillbaka.
Nationella proven har nu dragit igång på riktigt. Lite
spännande, och inte så farligt heller, tycker många av eleverna.
Fram till påsk har åk 3 inte någon vanlig läsläxa då vi lägger all
vår energi på de nationella proven istället. Stavningläxan är
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dock kvar som vanligt. Läser gör vi varje dag i skolan, så lästräning får alla elever. Läs gärna vanlig
skönlitterära böcker hemma med era barn. Läsläxan kommer tillbaka v. 16.
Idag, fredag, har vi haft besök av Paul från Vidhögeskolan. Han har introducerat oss i hur vi kan arbeta
med Lego-We-Do. Spännande att bygga och program

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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