BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
S:ta Gertruds skola Klass 2C
2018-01-12
www.gertrudsjuveler.se
www.gertrudsrektor.se

Välkomna till en ny termin!
Det var förväntansfulla och glada elever jag möttes av i tisdags, redo att ta sig an
nya utmaningar och ivriga att sätta igång med spännande arbeten. Det märks att vi
är inne på andra terminen i årskurs två, utvecklingen går framåt och processen är en
förmån att få vara med i.
Vi började veckan med att planera tillsammans och titta på de olika ämnena med
fokus på innehåll, struktur samt syfte: vad vi ska arbeta med, hur vi ska arbeta samt
varför. Vilket arbetssätt passar bäst när vi till exempel ska arbeta med faktatexter i
SO? Hur lär vi oss bäst? Hur lär jag mig bäst? Vi samlade våra tankar och förslag
och kom fram till att vi är en klass som vill och tycker om att arbeta tillsammans,
två och två, i mindre grupper och tillsammans med de 2A och 2B. ”Genom att
samarbeta utmanar jag inte bara mig själv, vi utmanar också varandra” var bara en av de
fina och kloka tankarna som vi fick ta del utav.
Vi har repeterat höstens matematik, gått igenom regler och rutiner, lånat nya
böcker på biblioteket, haft en rolig idrottslektion, sammanfattat vår högläsning
genom att rita fina illustrationer, tittat på Lilla Aktuellts årskrönika och pratat om
året som gått. Nytt för denna termin är att vi varje vecka har två till tre högläsare i
klassen, som väljer ut en bok och läser den för sina klasskamrater i mindre grupp.
De läser en kvart varje morgon innan vi börjar dagen, ett uppskattat, roligt och
lärorikt inslag.

Vi avslutade veckan med att dansa ut julen då 2B överraskade oss med långdans
runt alla lokaler uppe hos oss. De öppnade upp vår dörr och in kom både 2B och
2A, elever och vuxna i ett långt led sjungandes julsånger.
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Information
Sjukanmälan görs via Dexter då vi inte längre har telefonen att ringa till
www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/. Skulle det inte fungera går det
bra att maila mig så lägger jag in frånvaron.
Läxor för denna termin kommer fortsättningsvis att vara läsning med tillhörande
uppgifter, denna delas ut på tisdagar och lämnas in kommande måndag.
Matematikläxa görs på matteportalen och denna är från torsdag till torsdag.
Under vecka 7 och 8 kommer vi att genomföra terminens elevledda
utvecklingssamtal, datum samt tider kommer jag att skicka ut via en bokningslänk
framöver.
Vi har mycket roligt att se fram emot denna termin, bland annat besök på
Naturskolan tre gånger under våren, skridskoåkning vecka 8 samt simning vecka
11.
Vi har även fått påhälsning av löss igen, titta gärna igenom ditt barns hår och
luskamma vid behov.
Inför vecka 3
Måndag

Idrott- ombyte och handduk

Tisdag

Terminens första läsläxa delas ut
Fritids stänger kl. 17:00 på grund av möte för all personal

Onsdag

Danslektion med Kulturskolan

Torsdag

Idrott- ombyte och handduk
Matematikläxa på matteportal

Fredag
Trevlig helg!
Katherine och Pontus

