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Snabbinfo
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Nationaldag
Torsdag:
Fredag:

Hej!
Tisdag 5 juni åker vi till Naturrum på Getterön. Då vi kommer vara borta hela dagen bör eleverna ha med sig någon form
av mat och någon god fika (Go fika är absolut ok).
14 juni åker vi till simstadion och blir borta hela dagen.
Tiden för skolavslutningen blir kl. 10.oo i Ås kyrka.
Fritids vill gärna ha in tider för sommarlovet om ditt barn
kommer att vara där under denna tid.

Läxor:
Åk 2: Träna på avslutningssång

Åk 3: Träna på avslutningssång.

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

Åk. 2
I NO har vi jobbat med fåglar. 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 arbetar
vi med tidslinje och på Torsdag ska eleverna lämna in sina
tidslinjer om sina liv. Vi börja avsluta arbetet ”den magiska
dörren”, ett kapitel kvar, sen får eleverna ta hem dem. Eleverna får riktlinjer på vad varje kapitel ska innehålla sen får eleverna spinna vidare hur de vill. I matten har vi haft några test
som visat att vi dessa sista veckor behöver jobba på olika typer av subtraktion uppgifter och problemlösningar. Dessa
kommande veckor kommer vi försöka hitta på lite roligheter
för att nyttja den tiden vi har kvar innan sommarlovet.
Åk. 3
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I no har vi jobbat med fåglar och insekter. I matten jobbar vi med subtraktion-, additionsuppställningar, division och multiplikation. Idrotten fortsätter vi vara i Bräcke lättare orienteringsövningar..
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?
Övrigt är att göra klart och städa och sortera papper.

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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