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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-10-06

Detta händer vecka 41:
Måndag:

Sv-läxa lämnas in (Blå läsförståelse i mappen)
Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Halvklass måndagsgruppen

Tisdag:

(Ny sv-läxa delas ut)
Utvecklingssamtal:
13:30 Astrid
13:50 Josef
14:10 Hugo E
15:10 Louisa
15:30 Emil
15:50 Noah B

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 Maja
14:30 Oliwia
14:50 Alissa

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Utvecklingssamtal:
13:30 Linus
14:10 Sofia




Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.
Medtag gärna frukt varje dag!
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Den här veckan har vi arbetat vidare med ”Teknik i skolan”. På en av
lektionerna fick eleverna plocka isär en bläckpenna i så många delar
som möjligt. Sedan skulle de bygga ihop den igen. Det var förstås
svårare, men några grupper klarade det.
I SO har vi fortsatt med ”Människans uppkomst” och det tycker barnen
är väldigt spännande. Tisdag 17 oktober ska vi, som jag tidigare
nämnt, åka till Naturhistoriska riksmuseet. Som lunch har jag
från köket beställt ostbaguetter till barnen och festis. Vill eleverna ha
med någon extra lunchmat eller frukt med sig den dagen så går det bra.
Jag frågar på nytt om det finns någon förälder som har möjlighet
att följa med som extra stöd den här dagen? Hör av er till mig,
i sådana fall.
I tisdags vaccinerade barnen sig och det gick mycket bra. De var verkligen duktiga och
det var snabbt överstökat. I nästa vecka kommer skolsköterskan att göra tillväxtkontroller,
det vill säga mäta vikt och längd.
Idrottslärarna har sammanställt resultatet från Skoljoggen och eleverna sprang
sammanlagt 1 282 km, vilket motsvarar sträckan Sigtuna – Luxemburg.
Vecka 44 är det höstlov. Efter lovet är det Soppkväll med öppet hus tisdag 7/11.

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

