Deromeskolan åk 2 och åk 3

19/1 2018

VECKO
Vecka 4 Lärande & Information |

Snabbinfo
Måndag 3.:or läxa med till skolan (kap 13)
Tisdag:
Onsdag: Idrott i idrottsgrupper. Tjejer bastu. Killar innebandy.
Torsdag: Lång dag för 3:or
Fredag: Kort dag elever slutar
kl.12.30.

Läxor:
Åk 2: Kap 14 torsdagen 25/1
Åk 3: kap 15 måndagen 29/1

Hej!
Vi kommer att åka till Sjöaremossen för att åka skridskor den
5 februari vi blir borta från kl. 8.30-13.20.
Tjejerna kommer att bada bastu efter ett kortare idrottspass,
killarna kommer att spela innebandy: De får ta med egna
klubbor och skydd om de vill. Veckan därpå är det ombytta
roller.
Som några redan vet har vi inte lyckats fylla luckan efter syslöjdsläraren till denna termin. Detta innebär att årskurs 3 för
närvarande inte får den slöjdundervisning som de har rätt till.
Jag vill på detta sätt meddela att jag jobbar vidare för att lösa
detta så snart som möjligt. I lösningen är jag skyldig att se till
att barnen under vårterminen får den slöjdundervisning de är
garanterade i timplanen (totalt 23,5 timmar).
Jag återkommer med mer information när lösningen är på
plats.
Med vänlig hälsning
Robert Hambre, rektor

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

Jeppe och Robert hälsar att läsa på bloggen om inbjudan till
lokala skolstyrelseemöte.

http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Åk. 2
I NO fortsätter vi att jobba med rymden. Vi kommer att jobba med planeter och bygga en rymdraket och en startbana. I
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matten har vi börjat arbeta med huvudräkning och spenderar 10 minuter varje lektion till det. Läsningen försöker vi fortfarande att finslipa, vilket går framåt med stormsteg. Engelskan kommer vi utveckla från ord till meningar, så ni får gärna hjälpa till där hemma och ställa enklare frågor. I SO:n har
vi pratat om källkritik och vad som är sant och riktigt av olika versioner. Barnen har fått skapa filmer
av kända sagor. Vi i klass två har startat en instagram som är privat, ni får maila eller fylla i den lapp jag
skickat med eleverna hem för att bli accepterade som följare.
I elevens val valde klassen att vi ska ha slöjd. I torsdags satt eleverna igång med att göra smörknivar i
en. Det är en utmaning att vara 24 elever i en slöjdsal. Alla måste tänka på hur man beter sig.
Jag kan med glädje meddela att eleverna har varit jätteduktiga på att läsa under jullovet och det märks.
Bra jobbat alla barn och vuxna. Det blev en bra bit över 200 rutor i kryssade, vilket betyder en fest
hela dagen. Festen kommer vi att ha torsdagen före sportlovet.
Åk. 3
So- vi ska börja arbeta med geografi. Vi har i geografi börjat arbeta me expertgrupp/ hemgrupp. Alla
ska bli experter på en världsdel. De ska sedan förmedla sina kunskaper till sin hemgrupp.
I matten har vi börjat jobba med statistik, olika diagram och tabeller.

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 bli 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.

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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