BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
S:ta Gertruds skola
Klass 2C
2017-11-24

www.gertrudsjuveler.se
www.gertrudsrektor.se

Armtag, bentag, bröstsim, ryggsim…
Förväntansfulla och glada gav vi oss av mot Midgårdsbadet i torsdags för att
testa våra simkunskaper och njuta av en stund i simbassängen. Trötta men
fortfarande glada satte vi oss ner och avnjöt god matsäck innan vi åkte tillbaka
till skolan. Vi ska simma är ytterligare en gång till och efter det gör Johan en
utvärdering och sedan vid behov ger han förslag på simskola.
Vi har nu startat upp vårt arbete med Rymden i NO med fokus på jordens, solens
och månens rörelser och förhållande till varandra, månens olika faser samt
stjärnbilder. Vi brukar starta upp ett arbetsområde med att använda ett så
kallat VÖL-schema, en konkret arbetsmodell som används för att träna
läsförståelse av faktatexter. Genom att använda modellen gör man eleverna
medvetna om vad de redan kan om ett ämne (V=vet), deras nyfikenhet aktiveras
(Ö=önskar lära) och de får träna på att formulera vad de sedan har lärt sig
(L=lärt). Ett utmärkt sätt att synliggöra processen från början till slut och de
kunskaper de förvärvar under arbetets gång blir synliga för dem när de jämför
”vet-rutan” med ”lärt-rutan”.
I SO arbetar vi med att söka information från olika källor samt hur man kan
värdera och bearbeta källor och information, så kallad källkritik. Frågorna är
många och intressanta diskussioner tar fart: Kan man lita på våra läroböcker? På
Lilla Aktuellt? På nyheterna och tidningar?
Klasserna övar för fullt inför vår Advents- och ljussamling den 1 november och
ni är hjärtligt välkomna att dela denna med oss antingen kl. 8:30 eller kl. 9:00
i idrottshallen. Eleverna får gärna ha på sig en röd eller vit överdel, men är inget
måste. Skoldagen kommer att börja lite tidigare och vi önskar att eleverna
samlas på skolan redan kl. 8:00.
Påminner om att lämna in jullovslappen till fritidshemmet senast den 27/11. Ni
kan lämna den till Joakim eller till mig.
Till julpysslet tar fritids gärna emot allt material ni kan avvara, äggkartonger,
glasburkar, konservburkar, mjölkkartonger, tyg med mera. Lämna in allt till
personalen på Svalan eller till mig så lämnar jag det vidare.
Önskar er en trevlig helg!
Katherine och Joakim
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