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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-09-15

Detta händer vecka 38:
Måndag:

Sv-läxa lämnas in (Blå läsförståelse i mappen)
Halv friluftsdag – Eleverna slutar ca 13.45
Kläder efter väder och stövlar
(Ingen halvklasslektion pga friluftsdag!)

Tisdag:

(Ny sv-läxa delas ut och lämnas in kommande måndag.)

Onsdag:

Ma-läxa gjord på matteportal.se
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass onsdagsgruppen

Torsdag:

13.10-13.50 Extralektion
(Ma-läxa på matteportal.se läggs upp och skall vara gjord senast
kommande onsdag.)

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen - handduk,
idrottsskor och vanliga kläder i väskan)




Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.
Medtag gärna frukt eller smörgås varje dag!

__________________________________________________________________________________________
Den här veckan har vi gjort terminens första matteprov och det gick bra.
På svenskan har vi bland annat arbetat med vokaler. I NO har vi börjat
med ett nytt område som heter Svampar och hösten. Idag fick eleverna
undersöka svampar genom att skära och känna på dem. Idag hade vi även
Skoljoggen och det gick mycket bra. Det är så härligt att se eleverna springa
och kämpa i spåret i skogen. Vår klass sprang sammanlagt 74 varv, vilket
motsvarar 74 kilometer.
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På måndag kommer vår klass att ha en halv friluftsdag. Eleverna behöver kläder
efter väder och stövlar! De får ta med sig egen dryck om de vill, t ex varm choklad
eller festis (ej läsk). Vi kommer att grilla korv, men det står skolan för. Halvklasslektionen
för måndagsgruppen utgår och alla elever slutar ca kl 13.45 på måndag, när vi
kommer tillbaka från skogen. Jag mailar mer information om friluftsdagen från
idrottsläraren Johan.
I svenskaläxan ”Blå läsförståelse” finns det en C-del med frivilliga uppgifter. De elever
som vill göra de frivilliga uppgifterna skriver svaren i ett orange häfte. Jag har frågat vilka
elever som velat göra de frivilliga uppgiften och de har då fått med sig det orangefärgade
häftet hem. Vill du gärna att ditt barn ska göra de frivilliga uppgifterna är det bara att höra
av sig, så skickar vi med det häftet hem på tisdag.
Vecka 40-41 kommer det att bli elevledda utvecklingssamtal. Jag återkommer med
information om bokning av tider.
28-29 september är det studiedagar och eleverna är lediga.

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

Uppvärmning inför Skoljoggen
Idrottsläraren Björn står på taket
och leder uppvärmningen.

Vi räknar ut hur många varv vi sprang
i skogen under Skoljoggen!

