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Hej!

Måndag:

Fredag förmiddag kommer vi att genomföra traditionsenligt
skoljoggen. Det berör alla elever på skolan kläder efter väder.
Efter avklarat loppet kommer samtliga elever bjudas på en
varsin frukt.

Tisdag:
Onsdag: Idrott ute

Fredag: Skoljoggen. Kort dag
elever slutar kl.12.30.

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

Läxor:

Åk. 2

Torsdag: Studiedag.

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

I NO fortsätter vi med årstider. Vi kommer i veckan att jobba
med hösten.Vi kommer att denna vecka börja skicka hem
läsläxor. Vi kommer att fortsätta med ABC- klubben.
Läsläxan kommer att vara från torsdag till torsdag. De har
med en liten läxbok som de ska fylla i. 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 tagit steget och börjat använda
appen NOMP, som varje elev har fått inloggning till. Där får
eleverna uppdrag från oss lärare som de har möjlighet att
utföra både i skolan och hemma, det har uppskattats. I
engelskan har vi lärt oss ännu fler ord och eleverna gillar att
lära sig så mycket de bara kan.

Åk. 3
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I svenskan har vi börjat att prata om lässtrategier, vi övar oss på att fundera på texter vi hör och läser.
Vad får denna text mig att tänka på.
I matten fortsätter vi träna på huvudräkning och klockan, I No fortsätter vi arbeta kring fiskar
olika livscyklar de kan ha. Kraftproducenter påverkan av ekosystemen fiskarna lever i.

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

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

Lorum Ipsum Dolor

2

