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Hej!

Måndag: Tema: klimat och
energi

Ännu en vecka med strålande sol. Kom ihåg att smörja in era
barn med solskyddsfaktor på morgonen och skicka gärna med
lite solskydd så att de kan bättra på det på eftermiddagen.

Tisdag: Tema: klimat och
energi
Onsdag: Ingen idrott. Åk 3
åker på utflykt till Varberg. Åk 2
hjälper till på
”trollpromenaden” för de nya
F-orna.

Terminen närmar sig sitt slut och det är nu inte
Veckan som gått var en väldigt kort vecka, bara tre dagar.
Hoppas ni får njuta lite extra dessa dagar.

Torsdag: Tema: klimat och
energi. Lång dag för 3:orna till
kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.

Vecka 22 kommer att gå i temat: Klimat och energi. Hela
veckan kommer att vara schemabrytande. Måndag, tisdag,
torsdag och fredag kommer alla elever, F-3, att vara indelade i
tvärgrupper. I dessa grupper kommer vi på olika kreativa och
spännande sätt ta oss ann ämnena:

Fredag: Tema: klimat och
energi

•måndag: energikällor och elektricitet

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

Matsedel:

•tisdag: kroppen och energi, samt klimatpåverkan
•torsdag: alternativa energikällor och framtida energikällor
•fredag: en elfri dag
På onsdag är det inte någon idrott med ombyte för någon av
idrottsgrupperna. Vi hoppar och leker på annat sätt denna dag.
Åk 3 åker på onsdag, 31/5, på en utflykt till Varberg. Vi leker
och utforskar stan samt äter lunch på Campino.
På onsdag så kommer höstens F-or på besök. De kommer att
få gå den traditionella ”Trollpromenaden”. Åk 2 kommer då att
hjälpa till på diverse olika stationer.

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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Båda klasserna har nu börjat träna för fullt inför skolavslutningen. De har även fått med sig häften
hem så att de kan träna lite extra hemma. De tre gemensamma låtarna för hela skolan finns också med
i sång-mappen.

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, den 16/6, 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.

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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