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VECKO
Vecka 40| Lärande & Information |

Snabbinfo 3/10- 9/10

Hej!

Måndag:

Vi hr fått många klagomål från yrkeschauﬀörer som har svårt
emellanåt att komma fram med sina fordon för att leverera
mat och elever till skolan.

Tisdag:
Onsdag: Idrott ute ej i vanliga
grupper utan klassvis.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med mellanmål. Ingen slöjd.
Fredag: Kort dag elever slutar
kl.12.30.

Läxor:
Åk 2: De får första läsläxan på
torsdag och den ska in nästa
torsdag.
Åk 3: Läsläxa in på fredag.

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

Lorum Ipsum Dolor

Om några veckor (runt v. 40) vi kommer vi att dra igång med
höstterminens utvecklingssamtal. Ni kommer alla att få hem
tider och datum som ni kan fylla i då det passar er. Som vanligt är det först till kvarn som gäller.

Åk. 2
Vi kommer att denna vecka börja skicka hem läsläxor. Vi
kommer att fortsätta med ABC- klubben. Läsläxan kommer
att vara från torsdag till torsdag. Alla eleverna har med läsboken ”diamantjakten” samt tillhörande läxbok som de ska fylla
i. Läxboken har nu fått sin egna plats där den lämnas varje
torsdagsmorgon av eleverna. Meddela gärna oss om ni upplever att läxorna inte fungerar. I tvåan arbetar vi aktivt med att
få läsningen att fungera för alla elever och de elever som inte
kommit igång ordentligt med läsningen läser vi extra med. I
matematiken har vi fortsatt vårt arbete med att greppa allt
som har med ental, tiotal och hundratal att göra. Det är lite
knepigt men vi kämpar på denna veckan också inför nästa
vecka då tanken är att vi ska påbörja kapitel 2, geometri. I
engelskan har vi börjat lära oss hälsningsfraser som ”hello,
how are you” - ”i am fine, and you?” - ”im fine thank you”.
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Åk. 3
Eleverna har nästan gjort klart sitt metspö. Senare om väder om väder och vind tillåter kommer vi att
ta en fisketur. Återkommer om detta längre fram.
I svenskan har eleverna fått skriva en text om första veckan i skolan och vi har skickat hem första
läsläxan. Eleverna kommer att få följa med ABC- klubben på ett nytt äventyr. Vi kommer att ha
läsläxa måndag till fredag.
I matten jobbar vi med skala och geometriska figurer. I No redovisningar om sitt arbete för klassen. I
So har vi börjat med vad en bank gör.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Besiana, Gunnar, Kaliopi och Ingela

Mailadresser: ingela.wedin@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se,
besianamavraj@varberg.se.
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