Deromeskolan åk 2 och åk 3
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VECKO
Vecka 19 - 20 | Lärande & Information |

Snabbinfo 12/5 - 19/5

Hej!

Måndag:
Tisdag: Åk. idrott ute. Ombyte
och handduk.
Onsdag: Åk. 3 åker till
Vidhögeskolan.

Vecka 20 har åk 2 idrott på tisdag och åk. 3 har idrott på
onsdag. Idrott ute är det som gäller för både åk 2 och 3.
Kläder efter väder.

Åk. 3 idrott ute, komihåg
ombyte och handduk

Åk. 2

Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.

Skrivarverkstaden är i full gång i hela klassen. Alla i åk. 2
skriver så att penna och tangentbord glöder. Roligt att se.
Eleverna är både författare och illustratörer och skapar sina
egna böcker.

Fredag:

Elever i åk. 2 har gjort tester, i både matematik och svenska,
inför de skriftliga omdömen de ska få nu i vår.

Läxor:

I No:n har åk 2 startat upp ett område kring arbete och kraft.

Åk 2: Läsebok och
berättarschema in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.

I matten tränar vi på geometri.

Åk 3: Läsläxa och sskrivläxa in
på onsdag. Lämnas hem på
torsdag.

Åk. 3

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

I onsdags var åk. 3 på sitt första besök på Vidhögeskolan.
Eleverna fick träﬀa sina nya klasskamrater och titta omkring
på skolan. Många fjärilar i magen var det, men mycket av det
har lugnat sig nu. På onsdag åker vi på vårt andra besök. Vi
kommer då att äta lunch där tillsammans med de nya
klasskamraterna.

http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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De nationella proven är nu färdiga i både svenska och matematik. Måndag den 22/5 kl. 13.30-16.00
och onsdag kl. 13.30-14.30 (vecka 21) kommer Pelle och Jenny att finnas på skolan för drop-in för
de föräldrar som vill få information kring resultaten av de nationella proven.

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

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