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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-11-10

Detta händer vecka 46:
Måndag:

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

Tisdag:

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

Onsdag:

Ma-läxa lämnas in (Fyrsidigt A4-häfte)
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass onsdagsgruppen

Torsdag:

Ej extramatte!
(Ny matteläxa läggs upp på matteportal.se)

Fredag:

Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)




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

Det har varit en mycket trevlig vecka som gått i rusande fart. Roligt att se så många av er
föräldrar och elever på soppkvällen i tisdags! Då hade flera av er möjlighet att träffa vår
lärarstudent Sophia Bosson Ancarkrona som kommer att vara hos oss i 5 veckor.
Under veckan har eleverna fått sammanställa sina intervjuer av far- och
morföräldrar och börjat att redovisa inför klassen. Vi har ännu inte hunnit
med allas intervjuer, men de elever som hittills gått fram och redovisat
har tyckt att det varit roligt och lite pirrigt. Det har varit mycket intressant
att få läsa allas intervjuer och höra på redovisningarna.
I NO har vi arbetat vidare med kroppen och då inriktat oss på hjärtat, blodet och hjärnan. I
svenska har vi arbetat med bland annat substantiv. På musiken har vi börjat att träna
sånger inför Advents- och ljussamlingen vi ska ha fredag 1 december.
Till nästa vecka har eleverna en svenskaläxa och en matteläxa. Tyvärr står det fel
datum i läsförståelseboken, men läxan är till på måndag 13/11. Matteläxan är på
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papper denna vecka (två A4-blad) och därmed ingen matteläxa på matteportal.se.
Matteläxan är till på onsdag, men eleverna får gärna göra den till på måndag då vi
ska göra en mattediagnos med uppställningstal.
Torsdag 23 november ska vi åka och simma på Midgårdsbadet (Sigtunas simhall är
ju stängd). Det kommer även att vara andra personer där och bada, vilket innebär att vi
kvinnliga lärare inte kan gå in i pojkarnas omklädningsrum och hjälpa till. Jag undrar om
det finns två pappor som skulle kunna tänka sig att följa med den här dagen och
vara ett stöd i pojkarnas omklädningsrum? Hör av er till mig i sådana fall.
Nu har vår rektor Erika startat en egen blogg www.gertrudsrektor.se med senaste nytt om
organisation och utveckling.

Trevlig helg!
Sofia, Sandra och Sophia
Får vi lov att presentera:
Skelettmannen

Muskelmannen

Blodmannen

