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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-12-01

Detta händer vecka 49:
Måndag:

Sv-läxa lämnas in (sista för terminen)
Ingen idrott pga simningsvecka
Halvklass måndagsgruppen

Tisdag:

OBS! Fritids stänger kl 17.00 (pga gemensamt personalmöte)
Hämta ditt barn gärna senast kl. 16.45!

Onsdag:

Ma-läxa klar (sista för terminen)
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass onsdagsgruppen

Torsdag:

Simning – badkläder, handduk, tvål,
plastpåse och hänglås (om ni har)
13.15-13.45 Extramatte

Fredag:




Nobeldag
Medtag egen fika (om du vill)
Ingen idrott!

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

Den här veckan har det stora fokuset varit Advents- och ljussamlingen! Åh, vad eleverna
var duktiga och sjöng fint! Vad roligt att så många av er föräldrar hade möjlighet att
komma och lyssna! Alla elever i klassen sa att de tyckte att det varit roligt och många
tyckte förstås att det också var lite pirrigt. Eleverna har fått mycket, mycket beröm från
elever, lärare och föräldrar! Roligt! Detta framträdande kunde ju inte annat än belönas
med en stjärna. Vilket dessutom var den andra stjärnan den här veckan!
I nästa vecka är det simning igen. Den här gången har jag lagt till att eleverna ska ta med
sig ett hänglås till kläderna till omklädningsrummet. De som inte har något hänglås kan
samsas med en kompis. Jag undrar på nytt om det finns två pappor och kanske
någon mamma som kan tänka sig att följa med och stötta i pojkarnas
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omklädningsrum samt badvakta i simhallen. Maila mig om du har möjlighet att
hjälpa till! Vi simmar mellan kl 9.45-10.45 på torsdag.
På fredag ska vi fira Nobeldagen och då får eleverna gärna ta med sig lite fika om
de vill. De behöver inte ta med några stora mängder, men gärna så att det räcker till
någon kompis om någon inte har med sig något. Eleverna får dock inte ta med något
med nötter, eftersom det finns elever med nötallergi i klassen.
Veckans matteläxa handlar om femhopp och femmans multiplikationstabell. Det
handlar inte om att eleverna ska kunna tabellen utantill, utan bara träna på den. Ett tips
är att räkna femhopp på fingrarna. T ex 6 x 5, så hoppar man sex steg på fingrarna
samtidigt som man gör femhopp: 5, 10, 15, 20, 25 och 30. Jaha: 6 x 5 = 30 . Så har vi
räknat i skolan. Vi har även använt konkret material i form av 5-kronor.

Välkomna alla elever och föräldrar i 2B
på klassträff med julkortspyssel
Måndag 11 december
från kl. 16.00 i 2B's klassrum
Ta gärna med egen fika/julgodis att ställa fram på vårt
fikabord. (Dock inget med nötter, tack!)
Vi bjuder på glögg!
Klassföräldrarna Louise och Cathrine
(Hugo S och Emmas mamma)

Trevlig advent!
Sofia, Sandra och Sophia

