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Snabbkomihåg v.6

Läxa

Måndag: Idrotten på måndag utgår pga. skridskor senare
under veckan.
Tisdag: Läxa åk.3, kapitel 17

Åk 2: Läsläxa kap.17 torsdagtorsdag,
matte vissa elever ons-ons.
Åk 3: Läsläxa kap.17 tisdagtisdag.
Läsläxboken skall ligga i
skolväskan.

Onsdag: Hela skolan åker till Sjöaremossen. Det blir en
heldag där. Barnen tar med skridskor, hjälm och fika. Till
lunch bjuds det på hamburgare. Vi är tillbaks till dess att
bussarna går hem!
Torsdag: Läxa åk.2, kapitel 17
Syslöjd 3:or.
Fredag:

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida eller om du
följer länken på vår blogg.
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/
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I svenskan skriver 2:orna berättelser där de utgår från berättelsekartor. De tränar även på
hur saker kan beskrivas ur olika perspektiv
3:orna fortsätter att skriva sina berättelser med hjälp av berättelsekartan.
I SO:n har eleverna tittat på ”Barna Hedenhös – Bosätter sig i Sverige”. De fick då på ett
lättsamt och fantasifullt sätt se ett nytt perspektiv av stenåldern.
I musik så har 2:orna fått introduktion till piano och dragspel, samt väldigt grundläggande
musikteori.
I eng. har 2:orna övat på att tala engelska. 3:orna har övat på att skriva och lyssna på
engelska.
Trevlig vecka önskar vi i 2-3 blå och gul.

Hej, vådnadshavare/föräldrar.
Skolinspektionen skickar ut enkäter till föräldrar med barn i förskoleklass och grundskolan.
Det gör de vartannat år. Resultaten kommer att publiceras på deras hemsida under
respektive skolas flik; väljskola. www.valja.skola.se
Att besvara enkätenen är ett sätt att uppmuntra och påverka er skola.
Ta er 10 min, sitt ner och besvara frågorna i lugn och ro.
Ett annat sätt att påverka är att delta i de möten vi har med er Lokala skolstyrelse. Nästa
möte är 17 feb kl 18-19.30.Lokal:Deromeskolans matsal. Årsmöte den 20 april kl 18-20.
Välkomna!
rektor Torbjörn

