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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-11-24

Detta händer vecka 48:
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 klar (gjord på matteportal)
NO-läxa klar (bladet om månen)
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:

Advents- och ljussamling
OBS! Samling kl 8.00!
Röd eller vit överdel!
Ingen idrott pga adventssamlingen!




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

Denna vecka har vi börjat med multiplikation och det handlar även matteläxan om till
nästa vecka. Vi har börjat med tvåans tabell. Om ditt barn tycker att det är svårt kan du
tipsa om att man kan räkna ”2-hopp” på fingrarna. T ex 4 x 2, så räknar man 2, 4, 6, 8 på
fyra fingrar. Så har vi gjort i skolan.
Vi har också påbörjat det nya temat i NO, vilket är rymden och det tycker eleverna är
mycket spännande. I SO arbetar vi med området ”Nyheter och nöje” som kommer att
innehålla bland annat skillnaden mellan en artikel och reklam samt källkritik.
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Igår var vi till simhallen och eleverna fick rejält med simträning i en hel timme. Stort tack
till Hugo S mamma Louise, Joars pappa Martin och Noah Ö's pappa Johan som
följde med och hjälpte till i omklädningsrum och i simhallen! Det var mycket
värdefullt för oss alla att ni var med! Klassen skötte sig väldigt bra både i simhallen och på
bussen. En äldre man på bussen sa till vår lärarstudent Sophia att det var fin klass. :)
På grund av sjukdom och ledighet har vi delvis haft annan personal på fritids och det har
varit Erik och Johan, som i övrigt arbetar och vikarierar i andra klasser på skolan.
Till på onsdag har eleverna en NO-läxa, som de fick med sig hem i torsdags av vår
lärarstudent Sophia. Det är ett A4-blad. Läxan handlar om att eleverna ska någon
stjärnklar kväll gå ut och observera hur månen ser ut just den kvällen. Sedan ska de
fylla i den måne på bladet som liknar den måne de just observerat. På bladet finns även
den här länken, som eleverna kan gå in på om de är intresserade:
https://www.manen.nu/?hc_location=ufi
Bladet lämnas in senast påonsdag.
På fredag 1 december är ni föräldrar i årskurs 2 välkomna på

Advents- och ljussamling
i idrottshallen. Ni är välkomna antingen kl 8.30 eller kl 9.00,
för vi har två samlingar.
Eleverna behöver samlas på skolan redan kl 8.00.
De får gärna ha på sig en röd eller vit överdel, men måste inte.

Trevlig helg!
Sofia, Sandra och Sophia

