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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-10-27

Vecka 44 - Höstlov
Detta händer vecka 45:
Måndag:

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

Tisdag:

SO-läxa lämnas in (Intervjun – liggandes i mappen)
(Sv-läxa och Ma-läxa i pappersform delas ut)

Kl 15.00 – 18.00 Soppkväll med öppet hus!
(Se mer info nedan!)
Onsdag:

Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass onsdagsgruppen

Torsdag:

Extralektion 13.15-14.00

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)
Sista dag att lämna in ”Action julklappen” (OBS! Frivilligt!)




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

Den här veckan har vi arbetat vidare med kroppen, närmare bestämt musklerna och
lungorna. Eleverna har fått göra några enkla experiment/observationer på sig själva.
I SO har vi samtalat mer om hur det var förr i tiden och några elever har redan
lämnat in sina intervjuer med far- eller morföräldrar. Senast tisdag 7 november
ska intervjuerna vara klara och lämnas in. Då ska eleverna få sammanställa
sina intervjuer, göra jämförelser och redovisa för klassen. Eleverna har ingen
svenska- eller matteläxa över lovet.
I måndags var jag sjuk och då hade eleverna två olika vikarier. Den ena var Sussie, som
arbetar och hjälper till i årskurs 5 och den andra var Malin, som arbetar på vårt fritids.
Dagen efter kom Sussie fram till mig och strålade och: ”Vilka fina elever! Jag kommer
gärna fler gånger och vikarierar!” Roligt att höra! :)
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I tisdags uppmärksammade vi FN-dagen och samtalade om FN, Unicef och
Barnkonventionen. Idag fredag pratade vi om högtiderna Allhelgona och Halloween.
Eleverna kom in på diskussioner om begravningar, kistor, kremering och skelett. De
ställde många intresserade frågor om detta, men vi var tvungna att avbryta eftersom
skoldagen helt plötsligt tagit slut.
Vi kommer efter lovet att få en ny danslärare istället för Joanna, som behöver avsluta sina
studier. Den nya läraren heter Karin Bonthron. Efter lovet kommer också, som jag tidigare
nämnt, en lärarstudent till oss som heter Sofia Bosson Ankarcrona. Hon kommer att vara 5
veckor med oss, vilket vi ser fram emot.
Tisdag 7/11 är det soppkväll på S:ta Gertrud mellan kl15.0018.00. Då har vi öppet hus på skolan och man kan besöka alla
klassrum, slöjdsalar och fritids. Eleverna kommer då att visa
upp sina olika arbeten inom temat ”Hållbar framtid” för er
föräldrar. I matsalen kan man köpa soppa, 10 kr för barn och 20
kr för vuxna. Kom ihåg att ta med kontanter och gärna små
valörer istället för stora sedlar. I stora skolhuset kommer
man att kunna köpa fika. Jag är en av dem som är ansvariga för
Soppkvällen, så jag kommer kanske inte att vara så stor del av
kvällen i klassrummet. Men tanken är ju att eleverna själva ska
visa sina arbeten. Varmt välkomna!
Jag påminner pånytt om ”Aktion julklappen” som S:ta Gertrud deltar i även i år. Det är
frivilligt som elev att delta. Läs i följebrevet vad eleverna i 2B ska ta med, om de vill. Allt
ska lämnas in senast 10 november, dvs fredag efter höstlovet.
Vinteravslutningen har tidigarelagts en dag och kommer istället att äga rum på
kvällen onsdag 20/12 kl. 18.00.

Trevligt lov!
Sofia och Sandra

Hållbar framtid tema ”Kläder”.

