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Hej!

Måndag:

Nu är det riktigt regnigt och blött. Regnkläder är att föredra.
Kläder efter väder helt enkelt. Kan även vara bra om det finns
inneskor och extra strumpor.

Tisdag:
Onsdag: idrott, komihåg
ombyte och handduk
Torsdag: Teknikdag för hela
skolan.
Lång dag för 3:orna till kl.
15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

I onsdags hade vi en av våra härliga utedagar. Vi trotsade
regnet och begav oss till ”Nyalekplatsen”. Vi hade där tre
stationer som eleverna roterade kring. En station var lekar på
gräsplanen. Vi lekte ”Kom alla mina små kycklingar” och
”Pepparkaksgubbar”. En andra station var fri lek på
lekplatsen, där fick de även äta sin medhavda
förmiddagsmellis. Den tredje stationen var uppe på kullen där
vi hade stjärnorientering och varje kontroll innehöll en
geografifråga.
Gick tillbaka till skolan för lunch.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag..
Åk 3: Stavningsläxa in på
torsdag.

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

Lorum Ipsum Dolor

Mycket lyckad dag, med bus och spring. Trötta, men glada
elever som på eftermiddagen fick pusta ut med korsord.

Torsdag i nästa vecka blir en schemabrytande dag då vi hela
skolan samlas för att ha en teknikdag. Det ska bli spännande!

Åk. 3 fortsätter med de nationella proven. De kämpar alla på
bra.
De treor som ska sälja majblommor behöver lämna in lappen
de fått från Eva innan de får några blommor att sälja. Eva
kommer på torsdag.
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Inga läxor hem över påsklovet.
Vecka 15 är det påsklov. Tisdag och onsdag vecka 16 är studiedagar, så ingen skola då, men fritids är
öppet som vanligt.

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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