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Snabbinfo
Måndag: sista kapitalet i Skattjakten
Tisdag:

Hej!
5 juni åker vi till Naturrum på Getterön.
14 juni åker vi till simstadion och blir borta hela dagen.

Onsdag: Idrott i idrottsgrupper
ute.

Påminna om vikten av att ha idrottskläder vid lektioner idrott
och hälsa. Jag förstår att besöken till Vidhögeskolan har ställt
till det för en del.

Torsdag: sista kapitlet i Diamanjakten. Lång dag för 3:or

Besöket på Vidhögeskolan var positivt.

Fredag: Studiedag

Läxor:
Åk 2: Tisdag - Skrivläxa
Torsdag-torsdag kapitel 24

Åk 3: Måndag-måndag kapitel
23

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

Lorum Ipsum Dolor

Nästa vecka har vi de sista kapitalen i ABC- Klubben böckerna i läxa och sedan får vi se hur vi gör.

Utvecklingssamtal börjar denna vecka för Pelles mentors elever.
Fritids vill gärna ha in tider för fredagen 25/5 och skolavslutningen fredagen den 15/6

Åk. 2
I NO har vi jobbat med återvinning och kretsloppstänkande,
eleverna har gjort papper. Läsningen går framåt med stormsteg. Engelskan kommer vi utveckla från ord till meningar, så
ni får gärna hjälpa till där hemma och ställa enklare frågor, vi
har börjat med ord kopplat till sommar. I SO har vi arbetat
med Sverige och dess 25 landskap. Vi börja skriva ”den magis-
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ka dörren”, som är ett romanprojekt. Eleverna får riktlinjer på vad varje kapitel ska innehålla sen får
eleverna spinna vidare hur de vill. I matten har vi börjat med multiplikation, tabellerna: 0,1,2,5 och 10,
eleverna har visat stort intresse och stor glädje mot detta. Dessa kommande veckor kommer vi försöka
hitta på lite roligheter för att nyttja den tiden vi har kvar innan sommarlovet.
Åk. 3
I no har vi jobbat med återvinning sortering och varför vi återvinner material. Tillverkning av papper
är gjort.I matten jobbar vi med subtraktion- och additionsuppställningar kommer att fortsätta med
division och multiplikation. Idrotten fortsätter vi vara ute. I svenskan har vi arbetat med hur olika ljud
stavas och att göra färdigt det vi inte har hunnit med.
I torsdags var en bibliotekarie hos oss och hade bokprat. Varbergs kommun vill uppmuntra barn till
att läsa, så alla treor får en bok. De får välja mellan 5 olika böcker. De böcker de fick välja mellan var:
Mio min Mio, Arkelogdeckarna, Magiska spegeln , Tuﬀa gänget och Monstret i natten. Vi hoppas att
barnen blir nöjda med sina böcker och läser dem i sommar.
För majblommepengarna har klassen beslutat att vi ska göra en heldagsutflykt till simstadium i Varberg. Denna kommer att ske den 14:e juni. Vi har ca 700 kr och köpa mat för till hela klassen. Hur
många pizzor kan man få för 700 kr?
I so har vi idag börjat ett nytt område som heter nätsmart. Vi kommer att jobba med källkritik och
hur man kan använda internet. Vad är sant och hur kan man veta det?

Trevlig Helg!
Pelle, Peter, Besiana, Kaliopi och Ingela

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