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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-10-20

Detta händer vecka 43:
Måndag:

Ingen sv-läxa p g a SO-läxa som lämnas in 7/11
Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Halvklass måndagsgruppen

Tisdag:
Onsdag:

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

Torsdag:

Extralektion 13.15-14.00
(Ingen ny matteläxa läggs upp p g a höstlov)

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)




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

Vecka 44 - höstlov
Vi hade en mycket trevlig utflykt till Naturhistoriska museet. Vi såg på tre utställningar
där: ”Den mänskliga resan”, ”Djuret människan” och ”Natur i Sverige”. Eleverna tyckte att
det var väldigt roligt och för några var det dessutom första gången de var där. Det finns
fler intressanta utställningar att se på, som kan vara ett bra tips under höstlovet. Stort
tack till Hugo S mamma Louise och Emils mamma Riikka som följde med och
hjälpte oss under hela dagen! Toppenbra!! Idag har eleverna fått med sig hem vårt
arbetshäfte om ”Människans uppkomst”!
I SO har vi tagit upp temat från årskurs 1 ”Livet förr och nu”. Eleverna har
skrivit frågor som de kommer att få ställa till en släkting om livet i skolan
och hemma förr. De ska nämligen göra intervjuer med en person och
det är antingen mormor, morfar, farmor eller farfar. OBS! Inte med
en förälder! Frågeformuläret har eleverna fått med sig hem idag.
Sedan har de 2,5 vecka på sig att göra intervjun. De ska skriva ned
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sina svar under tiden de gör intervjun. Det går även bra att göra intervjun per telefon,
mail eller liknande om ens mor- eller farföräldrar bor långt bort. Uppgiften ska vara klar
och lämnas in tisdag efter lovet, dvs 7 november. Om det inte är möjligt att
intervjua far- eller morföräldrar går det bra att intervjua en granne eller vän i
motsvarande mor- och farföräldrars ålder, dvs två generationer upp. Har ni frågor
angående intervjuerna är det bara att maila mig.
Även i år ska vår skola vara med i ”Aktion julklappen”. Det är frivilligt att delta. Läs i
följebrevet som jag mailar ut idag vad eleverna i 2B ska ta med, om de vill. Allt ska lämnas
in senast 10 november, dvs fredag efter höstlovet.

Neanderthalare

Cro-Magnonmänniska

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

Tjäder – som vårt klassrum heter!

Australopithecus och nutida
Homo sapiens sapiens

