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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-12-20

Detta händer vecka 2:
Måndag:

Lovdag – OBS! Fritids är stängt!

Tisdag:

Terminsstart kl. 8.15
(Sv-läxa delas ut och lämnas in kommande måndag.)

Onsdag:

Halvklass - onsdagsgruppen
(Ingen dans)

Torsdag:

13.15-13.45 Extramatte
(Matteläxa läggs upp på matteportal och lämnas in kommande onsdag.)

Fredag:

Idrott - inomhus




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

Avslutningsveckan blev en vecka med mycket läsande, eftersom hela S:ta Gertrud hade
”Läsvecka” mellan lucia och julavslutning. Vi läste alltså extra mycket i skolan den här
veckan och några elever läste dessutom frivilligt hemma. Alla sidor klassen läst skrev vi
upp och summerade. Vår klass samlade ihop 2.496 sidor!
Vi avslutade även under veckan vårt tema i NO som handlat om rymden. Vi har sett på
filmer, gjort ett rymdhäfte med bilder och text, läst och sett på bildspel om stjärnhimlen,
stjärnbilder, solen, jordens och månens rörelser. Eleverna har också fått arbeta mycket i
grupp och det tycker de är väldigt roligt. Klassen tyckte att det var
tråkigt att temat rymden var över för den här gången.
Som högläsningsbok sedan 1 december har vi läst ”Skorstensjul”
av Mårten Sandin och Lina Bodin. I den boken läser man ett kapitel
per dag ända fram till 24 december. Idag på avslutningsdagen fick
vi dock läsa i förväg så att vi kunde bli klara med boken före jul.
Den boken fick klassen i present för god insats under förra årets
läsvecka. Även i år har klassen fått en bok i present.
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Idag hade vi även julkortspyssel med våra faddrar i 5B.
Det var så roligt att se tvåor och femmor samarbeta och
prata med varandra. Det blev en mycket trevlig lektion
som avslutades med ”fadderlunch”, dvs att eleverna satt
tillsammans med sina faddrar även i matsalen.
En uppmaning under jullovet är att vara vaksam på om
ditt barn kliar i håret, för det har tyvärr gått löss igen i
klassen. Luskamma gärna ditt barn under lovet och
behandla om så behövs, så att alla elever är lusfria och
fina inför det nya året! :)
Eleverna har fått med sig ett läsbingo hem att göra över jullovet, men uppgiften är helt
frivillig. Dock vore det mycket bra om du hjälper ditt barn att hitta flera lässtunder
under jullovet. Vi hoppas också att det blir mycket lek och rörelse både inomhus och
utomhus. Jag vill även passa på att tipsa om alla fina museum som finns i närområdet att
besöka under lovet, såsom exempelvis Naturhistoriska riksmuseet eller Tekniska museet i
Stockholm eller vårt eget museum i Sigtuna http://sigtunamuseum.se/sigtuna-museum/ .

Skolan börjar igen tisdag 9 januari 2018 kl 8.15 och då går vi efter ordinarie
schema igen.

Till sist vill vi önska er alla
från oss alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Sofia och Sandra

”Petter och Lottas jul” av Elsa Beskow hann vi också läsa. Den
läser jag av tradition varje år för mina elever och kan kopplas
bra till kunskapskraven i både SO och svenska.

