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Hej!

Måndag:

Hoppas ni alla, både ni som varit på fritids och ni som varit på
fritids, har haft ett härligt Påsklov.

Tisdag:
Onsdag: UTEDAG, komihåg
stövlar och varma kläder.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Bokbuss
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa och läxa kring
händelser som ska in på
tidslinjen in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.

Åk 3: Läxa kring händelser
som ska in på tidslinjen in på
måndag.
Läsläxa in på onsdag. Lämnas
hem på torsdag.

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

Fredag innan Påsklovet var bussen hem till Åskloster försenad
en timme. Vi uppmanar er föräldrar att höra av er om era barn
är 20 minuter försenade.
I SO har både 2:orna och 3:orna startat upp ett arbete kring
historia. Vi har pratat om hur vi kan göra för att organisera
upp tidshändelser i kronologisk ordning, den tidsordning som
de kommer i. För att göra det extra tydligt ska alla elever få
göra en egen tidslinje i skolan, där olika saker som skett i livet
finns med i ord och bild.
Eleverna har fått i läxa (åk. 2 torsdag - onsdag och åk. 3
torsdag - måndag) att hemma ta reda på olika händelser
som skett i deras liv. De får gärna ta hjälp av någon hemma
som kan hjälpa dem att minnas vad som hände när de var t.ex.
tre år. De får gärna rita små bilder som visar saker som hänt
eller ta med foton att klistra på.
De skall välja ut minst 6 viktiga händelser i deras liv. De skall
vara jämt utspridda över tiden. Själva tidslinjen gör vi här i
skolan, det är endast händelserna som ni behöver skriva/rita
ner och ta med till skolan v. 17. En lapp kring denna läxa har i
torsdags skickats hem med alla elever.

Onsdag den 26/4 har vi utedag. Vi kommer att vara ute i
skogen, på ängen och vid bäcken hela förmiddagen. Där
kommer vi att göra olika fältstudier för att undersöka vad som
händer ute i naturen på våren. Viktigt att komma ihåg är att
alla behöver ha kläder efter väder då vi är ute även om det
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regnar och är kallt. Varma kläder och stövlar är att föredra. Eleverna får gärna ta med frukt/
mackamellis och vatten.

För åk. 3 är alla delproven i svenskans nationella prov nu klara, och vi lärare sitter och rättar och
sammanställer dessa för fullt.

Hälsning från klassföräldrar i åk. 3:
Nu drar det ihop till slutspurt för våra 3:or och 3:ornas klassföräldrar skulle gärna vilja hitta på lite
kul med dem vid några tillfällen här i vår.
De tänkte börja med lite lekar och tävlingar i Grimmared fredag den 28:e och har då fixat så att alla
kan åka med bussen direkt efter skolan. Väl framme i Grimmared möts de upp för vidare promenad
till Grimmavallen där de tänkte grilla lite och sedan leka tillsammans.
Alla elever i åk. 3 får med sig en inbjudan hem.

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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