Deromeskolan åk 2 och åk 3
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Snabbinfo
Måndag Skridskor

Hej!

Tisdag: sista läsläxan för 3.or
kap: 12

Vill tacka föräldraföreningen för ingredienser till kakor och
bullar som kunde bjudas på vid lussefirandet. Vill också tacka
alla elever för ett bra framträdande.

Onsdag: Pysseldag och julbord. Bokbuss

Måndag 18 december skridskor i ishallen i Veddige. Fika varm
choklad, macka eller frukt kan medtagas.

Torsdag: Lång dag för 3:or

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.

Fredag: Kort dag elever slutar
kl.12.30.

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.

Läxor:
Åk 2: De har fått ny läsläxa
torsdag till torsdag kap Skrivläxa tisdag till tisdag.
Åk 3: Läsläxa kap till måndag
den

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:

Åk. 2
I NO jobbar vi med nytt arbetsområde rymden. Vi kommer
att jobba med planeter och bygga en rymdraket. Vi har haft
den sista läsläxan för detta året och vi vill uppmana er att läsa
med era barn under jullovet. De kommer att få en läsutmaning under jullovet och om de klarar den lovar vi en överraskning
Åk. 3

http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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Deromeskolan åk 2 och åk 3

Snabbinfo
Måndag se ovan.
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Läxor:
Åk 2:
Åk 3:

15/12 2017

Denna vecka har det inte blivit mycket svenska, för vi
har tränat Lucia och haft Lucia. Vi har även passat på
att leka extra mycket i snön innan den försvinner. Till
tisdag (måndag åker vi skridskor) har vi den sista
läsläxan och det är kapitel 12.
Påminnelse för dig som ännu inte betalt medlemsavgiften till
Föräldraföreningen i Deromeskolan
Medlemsavgiften är frivillig, men ju fler som kan tänka sig att
betala till vår förening, desto fler roliga saker kan vi göra för
våra underbara elever i Deromeskolan. Pengarna används bla
till aktiviteter och saker som skolan annars inte har råd att
sponsra till eleverna; såsom ingredienser till bak, fika vid speciella tillfällen/högtider, skoljoggsfrukt osv. Det ger helt enkelt
en liten extra guldkant på tillvaron för eleverna i skolan.
Kostnaden är 150 kr/familj och läsår och betalas in på plusgironr: 819574-5. Hälsningar Föräldraföreningen.

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

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

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