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Hej!

Måndag
Tisdag:
Onsdag: Idrott inomhus
idrottsgrupperna.

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

Vårdnadshavarna lägger in tider på tempus om de behöver
fritidsomsorg måndag den 4/12 vecka 49 eftersom det är
studiedag.
Luciafirande för 3:ornas föräldrar onsdag 13 dec kl. 8.20 i
matsalen.
Fackeltåg upp till Ås kyrka fredag 1 dec.
Måndag 18 december skridskor i ishallen i Veddige.

Läxor:
Åk 2: De har fått ny läsläxa
torsdag till torsdag kap 10.
Skrivläxa tisdag till tisdag.
Åk 3: Läsläxa kap 11 till
måndag den 27/11. Träna
Lucia sånger

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

Lorum Ipsum Dolor

Åk. 2
I NO jobbar vi med nytt arbetsområde rymden. Vi tittar först
hur jorden skapades enligt big bang teorin. I SO har vi påbörja
religionen vilket inleds med genomgång om de största
religionerna. I engelskan fortsätter vi att lära oss nya ord. Vi
fortsätter med skrivläxan som till denna veckan har handlat
om ”mitt husdjur”, nästa vecka blir det ”mina kompisar”. Det
har tyvärr blivit att eleverna börjat glömma läxan, vilket jag
gärna hade velat ha hjälp med att påminna dem om. I
matematiken har vi börjat arbeta med addition och
subtraktion vilket eleverna finner kul men lite komplicerat.
Vad som märks är att eleverna behöver träna på huvudträning,
vilket vi kämpar oss framåt i. Vi behöver minst en till frivillig
förälder som kommer den 8/12 och hjälper till med att servera
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på vår nobelmiddag.
Åk. 3
I svenskan har vi börjat med att göra avstämning i läsning och skrivning.
Vi kommer att ha en nobelmiddag fredagen den 8 december. Vi kommer under den veckan att prata
extra mycket om Nobel och sedan ska vi ha en ”Nobelmiddag i klassrummet.
Om någon förälder har möjlighet att komma och hjälpa till att servera vid lunchs, så hade det varit
väldigt uppskattat.

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

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