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Snabbinfo
24/10-30/10
Måndag

Sista veckan innan höstlovet.
Utvecklingssamtal pågår för fullt.

Tisdag:
Onsdag: Idrott

Hej!

inomhus i

idrottsgrupperna. Bokbuss.

Idrotten fortsätter nu inomhus lämpliga kläder och skor för
detta ändamål. Saknas skor får elever vara barfota inga
strumpor på grund av stor halkrisk.

Torsdag: Lång dag för 3:or.
Fredag: Kort dag elever slutar
kl.12.30.

Läxor:
Åk 2: De har fått ny läsläxa
torsdag till torsdag kapitel6.
Skrivläxa tisdag till tisdag
Åk 3: Läsläxa in på måndag
kapitel 7.

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

Lorum Ipsum Dolor

Åk. 2
I NO har vi påbörjat arbetet med att förbereda en
redovisning i något som de skrivit om, som de gärna vill
redovisa för sina klasskamrater. De väljer själva vilken sätt de
vill redovisa det kan vara film, teater, läsa upp sin text eller
med bilder. I SO har vi påbörjat ett tema där eleverna ska lära
sig om demokrati och hur det fungerar när man röstar. I
engelskan fortsätter vi att lära oss nya ord, denna veckan om
klädesplagg. Vi fortsätter med skrivläxan som denna veckan
handlar om familjen.

Åk. 3
I matten fortsätter vi med multiplikation.
I no har vi börjat med kroppsorganet hjärtat och kommer
fortsätta med stora och lilla blodomloppet.
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Banken var på besök hos oss i onsdags och pratade om vad man kan göra på banken. Eleverna fick sex
frågor som de skulle besvara och redovisa när banken kommer tillbaks (kanske redan på tisdag). Vi har
delat in klassen i sex grupper och varje grupp får redovisa en fråga. Vissa har gjort plakat och vissa
valde att filma. De har varit jätteduktiga.
Vi har haft klassråd och klassen har kommit överens om att hålla i rastaktiviteter två gånger i veckan.
Vi börjar efter höstlövet.

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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