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Hej allihop!
Nu har vi redan gått i skolan i två veckor och vi börjar så smått komma in i våra rutiner. Det känns
som om början varit bra.
Gemensam information 2-3:
På fredag den 7/9 är det dags för fotografering.
Måndagen den 10/9 är det dags för höstens föräldramöte. Vi startar gemensamt i matsalen 18.00 och vi
slutar möter 19.30. Välkomna!
Om någon av er fått frukt som ni inte behöver, så tar vi gärna emot den i skolan.

3:or
Jeansakuten kommer att vara för 3:or onsdag. Eleverna kommer, tillsammans med Lisa Burnéus och
Jennie Blomkvist att ha en kreativ verkstad kring jeans. Det håller på hela förmiddagen. Barnen har
idrott på eftermiddagen, så glöm inte att skicka med idrottskläder.
Vi kommer att skicka hem mattekort, då vi ser att barnen behöver befästa tabellerna. Det kommer
med ett informationsbrev i samband med dessa. när ni tycker att eleven är säker på sina kort, så skicka
med dem till skolan.

2:or. Läxor är utdelade i svenska kapitel två i Diamantjakten och läxboken till Diamantjakten läxa in
på tisdag 4/9. Vi har också repeterat alfabetet och det är kanonbra om ni föräldrar också kan repetera
det med era barn.
Nytt för i år är också att i börjat med engelska. hittills har det varit att kunna säga sitt namn och fråga
vad kompisen heter, färger och räkneord 1-10.
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Vi har pratat om hur valet går till och pratat om vad ordet demokrati innebär. Vi har haft en demokratisk sluten röstning, röstat fram en klassnalle som skall få följa med barnen på resor de gör. Nallen,
som heter Gosis, får skriva brev till klassen då den är ute och reser.

Trevlig Helg!
Pelle, Peter, Carina, Kaliopi och Ingvor.

Mailadresser: ingvor.krantz@varberg.se,
per-erik.karlsson@varberg.se, carina.svensson@varberg.se.
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