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Hej!

Måndag:

Ännu en vecka är till ända. Solen skiner på oss och

- Vårdnadshavare åk 3
välkomna för resultat
Nationella prov mellan kl.
13.30-16.00

värmen har kommit. Vi tipsar er där hemma om
solskyddet, smörja in ert barn före skoldagen. Vecka
21 är en kortvecka med helgdag och klämdag(tors o.
fre).

Tisdag:
Onsdag: Idrott ute för alla
grupper.
Vårdnadshavare åk 3 välkomna
för resultat Nationella prov
mellan kl. 13.30-14.30

Eleverna i åk 3 har varit sitt sista besök på
Vidhögeskolan inför läsåret 17/18. Då de kom
tillbaka var de, över lag, glada och förväntansfulla
inför att börja till åk 4 till hösten.

Torsdag: Lovdag, Kristi
himmelsfärds dag.

Eleverna i åk 2 är uppslukade av sitt
berättelseskrivande. De skriver egna småböcker, en

Fredag: Lovdag.

del väljer att läsa in på ljudfil eller spela in film. Gå
gärna in på sidan lärande åk 2 i 2-3:ans blogg. Där
ligger några verk publicerade.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa kapitel i egen
vald bok med
berättelseschema precis som
tidigare.
Åk 3: Läsläxa in onsdag, ny ut
torsdag.

Matsedel

I matematiken tränar åk 2 på ”skriftliga
räknemetod” genom att lära sig uppställningar,
algoritmer. Växlingar tar sin tid att förstå, så det
krävs en hel del träning för att få det på plats. Målet
är att de ska kunna använda och välja metoden. Vi
tränar även logiska tänkandet och problemlösning
genom nationella Känguru-uppgifter från Nationella

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
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Centrum för Matematik.
Eleverna i åk 2 har valt sin sång till avslutningen. Det blev ”En kväll i juni”. De har fått
hem sångtexten till skolavslutningen och även tips på länkar att gå in på för att öva.
Tre låtar är gemensamma för hela skolan, dessa finns också med i sång-mappen.
Mappen ska ligga i väskan varje dag för att vi ska kunna träna både hemma och i
skolan.
Eleverna i åk 3 avslutar sitt projekt kring känsla i bild och musik. Eleverna kommer att
få ut sånghäfte inför skolavslutningen i veckan som kommer. De har valt att sjunga
”Sommaren är kort”. Treorna sjunger även ”Vi har pluggat färdigt” själva. Hela skolan
sjunger ”Den blomstertid nu kommer”, ”Sköna sommarlov” och ”Du gamla du fria”.
Vecka 22 har hela skolan energi-vecka, med undantag för onsdagen då åk 3 är på
klassresa till varberg och åk 2 är värdar för nya f-klassen, på trollpromenaden.
Den 7 juni åker vi i åk 2 och 3 på utflykt till Stättareds 4H-gård .Vi blir borta hela
skoldagen och är tillbaka till bussarna går hem. Vi tar med korv och bröd från
skolköket att grilla. Eleverna får ta med ”gofika” denna dag. Var och en tar med sig
egen vatten/dricka för hela dagen.
Avslutningen kommer att vara i Ås Kyrka kl. 10.00. Eleverna samlas på skolan kl.
09.30 för att gå i gemensamt tåg upp till kyrkan. På Lokala Skolstyrelsemötet kom det
fram önskemål om att begränsa antalet personer i kyrkan. Det som kommer att gälla
under avslutning för alla familjer är max 2 vuxna/familj med ev. syskon.
Som ni alla fått veta kommer Ann att sluta sin tjänst på Deromeskolan. Pelle kommer
bli den som har huvudansvaret för blivande åk 3. Två lärare är på gång att anställas i
2-3:ans arbetslag. Jenny kommer att undervisa blivande åk 1. Rektorn kommer att lägga
ut information löpande på huvudbloggen: https://deromeskolan.wordpress.com/

Trevlig helg! Pelle, Peter, Jenny, Kaliopi, Ulrika, Felicia och Ann

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