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Snabbkomihåg v.11

Läxa

Måndag: Idrott. Komihåg gympakläder.

Åk 2: Läsläxa kap.20 torsdag-torsdag,
Vissa elever även läxa i arbetsboken,
Diamantjakten, till fredag.
matte vissa elever ons-ons.
Åk 3: Läsläxa kap.20 tisdag-tisdag.
Läsläxboken skall ligga i skolväskan.

Tisdag: Läxa åk.3, kapitel 20
Onsdag: Bokbussen kommer till skolan
Torsdag: Läxa åk.2, kapitel 20
Syslöjd 3:or.

Matsedel

Fredag:

Hittar du på skolans hemsida eller om du
följer länken på vår blogg.
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/
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För att det ska bli så lugn som möjligt och för att eleverna så få bästa arbetsro har vi valt att flytta runt
eleverna lite. Nu hänger alla åk. 2 sina kläder i det gula kapprummet, och har sina lådor i det gulla
klassrummet. Alla åk. 3 har sina kläder i det blå kapprummet och sina lådor i det blå klassrummet. Vi hoppas
att detta ska göra att det blir mindre spring mellan och genom klassrummen.
I svenskan fortsätter vi att fokuserar på att arbeta i arbetsboken som hör till ”Diamantjakten”. Vissa
elever kommer även under nästa vecka att få hem dessa arbetsböcker för att jobba ikapp lite. Men
komihåg att alltid låta arbetsboken ligga i väskan till skolan, då vi även jobbar med den här.
I svenska åk. 3 förbereder vi oss på de kommande nationella proven. Vi tränar bl.a. på att göra gamla
nationella prov.
Även i matten fortsätter 3:orna att repetera inför nationella proven.
I SO:n har vi arbetet kring stenåldern.
Nu närmar sig Påsken. Det kommer vi de kommande veckorna innan lovet att ta in i arbetet SO:n. Påsken
från det historiska perspektivet, olika religioners perspektiv och dagens traditioner.
I NO:n har de redovisat sina olika arbeten som de arbetat med där.

Trevlig vecka önskar vi i 2-3 blå och gul.

