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Snabbkomihåg v.18

Läxa

Måndag: Idrott utgår p.g.a. bad senare under veckan.

Åk 2: Ingen läsläxa

Tisdag: Ingen läsläxa.

Åk 3: Ingen läsläxa

Läxa åk.2, engelska
Matte vissa elever ons-ons.

Onsdag: Bad 1:or och 2:or. Kom ihåg badkläder och
handduk.

Torsdag: LOVDAG.
Fredag: Klämdag. Ingen skola men fritids är öppet som
vanligt.

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

Information !	
  
Nästa vecka blir en väldigt kort skolvecka. Skoldag endast måndag till onsdag. Torsdag är helgdag och
fredag blir då klämdag. Fredag är det ingen skola men fritids är öppet som vanligt.
Onsdag 4 maj åker år 1 och 2 till badhuset för att simma. Komihåg badkläder och handduk.
De nationella proven fortsätter fram till och med vecka 20.
tisdag den 17/5 kl.8.30-10.30 besöker åk. 3 Vidhögeskolan.
Besök två blir tisdag den 24/5 kl. 8.30-11.00, då vi även kommer att äta lunch där.
Ett föräldramöte för nya föräldrar på Vidhögeskolan kommer att hållas den 24/5 kl. 18.30 i aulan på
Vidhögeskolan.
Vi tänker på vår miljö och vill inte skriva ut papper i onödan, så från och med nästa vecka kommer vi
inte att skicka hem några veckoblad till alla. Detta veckoblad ligger ute på vår blogg
(deromeskolan.wordpress.com), så gå in där för att få information kring vad vi gjort och vad vi
kommer att göra.
Har ni inte möjlighet att läsa information som ligger ute på bloggen meddela oss så skriver vi
självklart ut ett exemplar till er.
Info kring vårt lärande se baksida
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Lärande!

Vi har under veckan pratat och diskuterat om hur vi är mot varandra och hur vi ska vara för att få bra
arbetsro i klassrummen. Har tillsammans bestämt vad det är som gäller inne i klasserna hos 2-3 blå och
gul.
Titta gärna igenom och prata om detta hemma.
Våra gemensamma regler.
• Vi är snälla mot varandra.
• Vi pratar med trevlig röst.
• Vi svär inte.
• Vi slåss inte.
• Vi kränker inte varandra.
• Vi lyssnar på läraren.
• När rasten är slut går vi in på en gång och sätter oss på våra platser.
• Ska vi dricka vatten eller gå på toa gör vi det på rasten eller direkt vi kommer in.
• Vi sitter på vår egen plats under lektionstid.
• Vi ser till att det är arbetsro i klassrummet.
• Vi räcker upp handen då vi vill säga något.
• Vi håller ordning kring vår plats och är rädd om skolans och varandras saker.
I So:n har vi tittat på en film om Vikingatiden. Vi pratade och diskuterade om vad vi hade för tankar om
vikingar, och denna tidsperiod innan vi såg filmen. Efter filmen tog vi upp samma fråga, samt vad vi hade
fått för nya uppfattningar. Mycket reflektion och funderande!
Åk. 3 har några Nationella prov i matematik kvar. Men har klarat av alla av de Nationella proven i svenska.
De kämpar på bra!
För åk 3 i svenska fortsätter vi att fokuserar mycket på att läsa och skriva faktatexter. Har även gjort
de sista Nationella proven i svenska. Vi har även börjat skriva till en berättartävling där eleverna får
möjlighet att skriva en egen berättelse om ABC-klubben.
I NO:n har de fortsatt att arbetat kring människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Samt
människans hälsa och där betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
har diskuterats.

Trevlig vecka önska vi i 2-3 blå och g ul.

