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Hej!

Måndag: Helgdag
Tisdag: Lovdag/studiedag
Onsdag: Lovdag/studiedag
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa + ord + SO-läxa
hem torsdag till onsdag v. 17.
Åk 3: Läsläxa + ord hem
torsdag till onsdag v. 17.

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

Vecka 14 är till ända och framför oss har vi ett långt härligt
påsklov följt av lovdagar under tisdag och onsdag v. 16. Vi
träﬀas först på torsdag v. 16. Fritidshemmet är öppet som
vanligt under vardagarna.
Under veckan som gått har hela skolan haft en teknikdag som
elevrådsrepresentanter planerat tillsammans med ansvariga
vuxna. Vi arbetade i spårgrupper f-3 under hela dagen. Dagen
inleddes med en saga. Ägget som ”Äggegul” fanns i behövde
skyddas fram till dagen då ägget skulle kläckas. Hur skulle vi
kunna hjälpa ”Äggegul”? Tänk om ägget skulle falla från hög
höjd och gå sönder innan det var färdigt. Ett problem som vi
behövde hjälpas åt att lösa. Många var idéerna och
lösningarna som följde. I slutet av dagen testade vi våra
byggen genom att släppa dem från hög höjd med ett rått ägg
inuti. Det lyckades… i de flesta fall. Efteråt åt vi kakor som
alla elever på skolan varit med och bakat. Under arbetets gång
fick vi träna vår problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga
och vår förmåga att läsa, tolka och följa recept. Vi fick pröva
och ompröva för att lösningen skulle hålla.
I åk 2 tränar vi just nu på räknemetoden
algoritm(uppställning) i addition och subtraktion. Det blir en
hel del huvudräkning där vi använder våra erövrade strategier i
att tänka.
I åk 2 startar Jenny upp tidslinjen, Historiaämnet. Eleverna
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kommer att få frågor med sig hem i läxa där de ska ta reda på ”sin egen tidslinje” och händelser kring
denna. Därför blir det en liten extra läxa v. 16-v.17.
I åk 3 pågår det nationella prov och vi närmar oss slutet i svenska, men ännu återstår några delprov i
matematiken.
Fredagen den 28:e april har vi en gemensam skräpplockar-dag där vi lär om återvinning och
källsortering.
Anki, förskolelärare i f-klassen gjorde sin sista arbetsdag på Deromeskolan idag, fredag.

Trevlig helg!Pelle, Peter, Jenny, Kaliopi, Caroline, Ulrika och Ann
Mailadresser:
jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se, ann.nilsson@varberg.se
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