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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2018-01-19

Detta händer vecka 4:
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)

Onsdag:

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

Torsdag:

13.15-13.50 Extramatte
(Ny matteläxa läggs upp på matteportal.se 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!

Den här veckan har vi räknat mycket matematik och det har
handlat om bråktal. Igår gjorde vi mattediagnosen i boken och
den gick bra för alla och idag har eleverna gjort själva matteprovet. Det har jag dock inte hunnit rätta än, men det kändes
som att även det provet gick bra när jag gick runt och tittade.
Vår lärarstudent Sophia var tillbaka hos oss den här veckan och
det var hennes sista vecka. Eleverna har tyckt att det varit roligt
att ha en extra lärare i klassrummet. I veckan höll Sophia en
lektion om Singapore och eleverna fick skriva upp olika fakta
som de hörde om Singapore på post-itlappar. De lapparna sattes
upp på en stor affisch på väggen. Eleverna hade uppfattat mycket
av det Sophia berättade om Singapore. Vi önskar Sophia lycka till
i hennes fortsatta studier. Hon har lånat ut några böcker till oss,
så vi vet att hon kommer att komma tillbaka och hälsa på oss
framöver. :)
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I NO har vi lärt oss om begreppen dragningskraft/tyngdkraft och friktion. Barnen var
mycket snabba på att förstå de begreppen. De fick bland annat i uppgift att leta upp olika
föremål i klassrummet och påvisa hög respektive låg friktion. Hög friktion uppstod när
man gned till exempel två sudd mot varandra. Låg friktion uppstod när man gned
strumpan mot golvet.
Vecka 7 och 8 kommer det att vara elevledda utvecklingssamtal. Jag återkommer
om bokning av tider. Eleverna har denna vecka skrivit varsin berättelse som de kommer
att få visa på utvecklingssamtalet samt även fått självskatta sina sociala förmågor.
OBS! Det kommer att vara en ny lokal för öppning och stängning av fritids från och
med måndag 29/1. Läs dokumentet ”Info till alla fritidsföräldrar” som jag bifogat i
dagens mail.

Följ gärna Fritids Ripans blogg på www.gertrudsripor.se

Trevlig helg!
Sofia och Sandra

Dragningskraft/tyngdkraft

Hög och låg friktion

