Deromeskolan åk 2 och åk 3

8/12 2017

VECKO
Vecka 50. Lärande & Information |

Snabbinfo
Måndag
Tisdag:
Onsdag: Ingen idrott lusssefirande
Torsdag: Lång dag för 3:or.
Fredag: Kort dag elever slutar
kl.12.30.

Hej!
Denna vecka har varit nobelvecka och vi har pratat mycket
om Nobel och några nobelpristagare. I onsdags pratade vi om
Selma Lagerlöv och eleverna fick skriva dikter om Selma dikter.
Vi avslutade veckan med nobelmiddag och dans. Ett stort
tack till er alla som ställde upp och hjälpte till. För det blev en
lyckad dag.
Luciafirande för 3:ornas föräldrar onsdag 13 dec kl. 8.20 i matsalen.

Läxor:

Måndag 18 december skridskor i ishallen i Veddige.

Åk 2: De har fått ny läsläxa
torsdag till torsdag kap Skrivläxa tisdag till tisdag.

Det vore bra om ni kollade om era barn har passande skridskor om ej hör gärna av er så vi kan försöka låna ihop skridskor.

Åk 3: Läsläxa kap till måndag
den Träna Lucia sånger

Vi ska bygga lite på no med 2:or så har ni en petflaska på 1,5 l
som ni kan skicka med era barn, så vore det bra.

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

Åk. 2
I NO jobbar vi med nytt arbetsområde rymden. Vi kommer
att jobba med planeter och bygga en rymdraket.
Åk. 3

Lorum Ipsum Dolor
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I svenskan arbetar vi med att skriva faktatexter och
djur och alla eleverna är jätteduktiga.
Vi har inte haft ren So denna vecka, men vi har pratat
mycket om hur man är mot varandra och de har fått
skriva snälla saker till en kompis. Mycket tid går också
till att träna lucia.

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

Trevlig helg!

Läxor:
Åk 2: De har fått ny läsläxa
torsdag till torsdag kap Skrivläxa tisdag till tisdag.

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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