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Hej!
Idag har vi övat inför avslutningen, kommit på och skrivit upp sammansatta ord
som börjar med ordet jul, lyssnat på redovisningar, haft julpyssel, städat i
klassrummet och i korridoren, lyssnat på julkalendern, utvärderat terminen, ätit
julbord och skrattat mycket. Det ska bli skönt att få ha jullov och gå på
lovfritids men vi kommer att sakna varandra!
Den här terminen har gått fort och vi har lärt oss många nya saker. Vi har till
exempel skrivit egna faktatexter, lärt oss mer om ordklasser, om rymden, om
myror och om hösten och svampar. Vi har läst många böcker och olika texter och
vi är nästan experter på att lära oss nya ord genom att slå upp orden i våra
ordlistor. Vi säger stopp så fort vi inte förstår svåra ord och en vecka hade vi
lärt oss 56 nya ord!
Vi har övat på att vara bra resenärer när vi åker buss och tåg, vi har lärt oss att
intervjua någon annan, och blivit bättre på att redovisa för klassen. Vi började
med att lära oss mer om addition och subtraktion och nu jobbar vi med
multiplikation och division. Det är roligt att inte bara räkna i matteboken och vi
har spelat mattespel, skrivit mattesagor, haft utematte och jobbat mycket med
att berätta och förklara hur vi tänker och löser uppgifter.
Vi har blivit bättre på att ta eget ansvar och på att bidra till arbetsro så att vi
kan koncentrera oss bättre och lära oss mer. Vi har också blivit bättre på att
lösa våra konflikter eller bråk, vi pratar och lyssnar på varandra och det är
viktigt att man får berätta hur man känner.
Vi tycker att det är roligt att gå i skolan och vi trivs. Vi är glada för att vi lär
oss mycket och det är roligt att samarbeta. Vi har kämpat, hjälpt varandra, lärt
av varandra och lyckats med våra uppgifter och mål.
Vi ser fram emot nästa termin och att få lära oss ännu mer.
Med vänliga hälsningar,
Alla elever i 2C
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Information
Från och med januari görs sjukanmälan via Dexter då vi inte längre kommer att
ha telefonen att ringa till www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/
Start och
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

sluttider kommer att vara samma som denna termin:
8:15 – 14:00
8:15 – 13:00
8:15 – 14:05
8:15 – 13:20
8:15 – 13:00

Inför vecka 2 2018
Måndag

Planeringsdag för all personal
Skola och fritidshem stängd

Tisdag

Skolstart kl. 8:15

Onsdag

Ingen dans (börjar vecka 3)

Torsdag

Idrott

Fredag

Utvärdering och Lilla Aktuellt

God Jul och Gott Nytt År!
Alla elever i 2C, Katherine och Pontus

