BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
S:ta Gertruds skola
Klass 2B
Sofia.haegermark@edu.sigtuna.se
Sjukanmälan på Dexter: www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/

Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2018-01-12

Detta händer vecka 3:
Måndag:

Sv-läxa lämnas in (Blå läsförståelse – ligga i mappen)
Idrott – inomhus
Halvklass – måndagsgruppen

Tisdag:

(Ny sv-läxa delas ut och lämnas in kommande måndag)
OBS! Fritids stänger kl 17.00 (pga gemensamt möte – skola & fritids)
Hämta gärna ditt barn redan kl 16.45!

Onsdag:

Matteläxa klar (gjord på matteportal.se)
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass - onsdagsgruppen

Torsdag:

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

Fredag:




Idrott – inomhus (gärna ombytt redan på morgonen)

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

God fortsättning på det nya året! Hoppas att ni alla har haft ett trivsamt jullov. Det
var mycket roligt att få träffa alla elever igen. Extra glad blev jag över alla elever som
lämnade in det frivilliga läsbingot som de gjort under jullovet.
Vi har haft en mycket trivsam första skolvecka. Vi har inlett ett nytt område i SO som
handlar om familjer, det vill säga att familjer kan se olika ut samt att familjer kan
förändras. I NO har vi repeterat vad som händer med djur och natur när det är vinter. På
musiken har vi pratat om julgransplundring, sjungit och dansat ringdanser. Idag fredag
överraskade vi de andra tvåorna med långdans runt alla lokaler i Lilla skolhuset. Det blev
ett mycket långt led med cirka 60 barn och flera vuxna! :)
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På raster och fritids vill vi fortsatt att barnen har täckbyxor eller overall
på sig, så hjälp ditt barn att få med sig det varje dag. Kom ihåg att märka
kläder och skor samt titta gärna emellanåt i lådorna med ”kvarglömda
kläder” om något tillhör ditt barn. Titta även i lådorna vid den andra dörren,
det vill säga där 2C och fritids går in.
Det är mycket roligt som kommer att hända under den här terminen. Bland annat kommer
vi att få besöka Naturskolan tre heldagar i vår. Det är tre olika teman: ”Universum”,
”Människan” och ”Vårvandring”. Första besöket blir ”Universum” fredag 2 februari. Det
ser vi mycket fram emot. Vi kommer även att åka skridskor vecka 8 och simma vecka 11.
Problemet med löss kvarstår tyvärr, så var mycket vaksam på
om ditt barn kliar sig i håret. Vi vore mycket tacksamma om
du kunde luskamma och kontrollera ditt barns hår i helgen.
Fritids Ripan håller på att starta upp en blogg om sin verksamhet. Den kommer att komma
igång inom korti www.gertrudsripor.se
Under nästa vecka kommer vår lärarstudent
Sophia tillbaka till oss för att göra sin sista praktikvecka. Det ska bli mycket roligt att få
möta henne igen!

Läsårsdata för vårterminen 2018:
Vecka 9
Onsdag 21 mars
Vecka 14
Måndag 30 april
Fredag 11 maj
Torsdag 14 juni

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

Sportlov
Studiedag
Påsklov
Lovdag
Lovdag
Skolavslutning

