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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-09-27

Detta händer vecka 40:
Måndag:

Sv-läxa lämnas in (Blå läsförståelse i mappen)
Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Halvklass måndagsgruppen
Utvecklingssamtal:
14:20 Joar
14:40 Christian
15:00 Urban
15:20 Sixten

Tisdag:

Vaccination
(Ny sv-läxa delas ut)
OBS! Fritids stänger kl 17.00! (pga gemensamt möte)
Hämta gärna ditt barn senast kl 16.45!

Onsdag:

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

Torsdag:

Ingen extralektion
(Ny matteläxa läggs upp.)
Utvecklingssamtal:
13:30 Sirin
14:10 Emma
14:50 Nathan

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Stjärnlektion (se info nedan vad man kan ta med)
Utvecklingssamtal:
13:30 Rebecca
13:50 Noah Ö
14:10 Hugo S




Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.
Medtag gärna frukt varje dag!
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Den här veckan har gått fort eftersom den bestod av bara tre skoldagar. I NO har vi börjat
med Teknik och då särskilt teknik som finns i skolan. På musiken har vi arbetat med
xylofon och skalan samt sjungit ”Do – re – mi” ur musikalen/filmen ”Sound of music”.
Det är mycket som händer nästa vecka, därför blev veckolistan lång. Vi kommer att ha
idrott som vanligt både måndag och fredag. Vi har kommit fram till att det är mycket
praktiskt om eleverna både på måndagar och fredagar kommer ombytta redan
på morgonen och har de vanliga kläderna i väskan.
De elevledda utvecklingssamtalen sätter igång i nästa vecka och jag ser fram emot att
få träffa er föräldrar tillsammans med era barn. Samtalen är 40 minuter långa och de
första 20 minuterna är det ditt barn som berättar om sina kunskaper. Jag är med de
sista 20 minuterna. Var snälla och kom i tid, så att vi kan hålla schemat.
På fredag är det stjärnlektion och eleverna har röstat fram ”Alldag”. Det betyder att
man (om man vill) får ta med sig en leksak, ett gosedjur och utklädningsklädsel. Vill
man bara ta med en sak eller inget, så går det också bra.
Jag vill påminna om rutinen för ledigheter. Om ditt barn ska vara ledigt från
skolan, behöver man lämna in en ledighetsansökan i god tid. Den ansökan ska sedan
lämnas till rektor för godkännande och påskrift. Som jag också nämnde på föräldramötet
så kommer eleverna i årskurs 3 på vårterminen att ha nationella prov under 10
veckor och då kommer inga ledigheter tyvärr att beviljas.
Tisdag 17 oktober tänkte vi åka med klassen till Naturhistoriska riksmuseet för att
se utställningen ”Den mänskliga resan”. Jag undrar om det finns någon eller några
föräldrar som kan tänka sig att följa med som extra stöd den här dagen? Hör av
er till mig i sådana fall.

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

På musiken sjöng vi ”Do re mi” ur filmen
Sound of music. Texten finns här på bloggen
under ”Ämne” och ”musik”.

