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Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2018-02-09

Detta händer vecka 7:
Måndag:

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

Tisdag:

(Ingen ny sv-läxa delas ut, utan nästa kommer efter sportlovet!)
Utvecklingssamtal
13:10 Emma
13:30 Oliwia
13:50 Noah Ö
14:50 Joar
15:10 Hugo S
15:30 Sixten

OBS! Fritids stänger kl 17.00! (pga gemensamt möte för all personal)
Hämta gärna ditt barn senast kl. 16.45!
Onsdag:

Matteläxa klar (matteportal.se) + kunna 3:ans tabell utantill!
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass - onsdagsgruppen

Torsdag:

Ingen extramatte!

(Ny matteläxa delas ut och lämnas in kommande onsdag)
Utvecklingssamtal
13:30 Nathan
13:50 Alissa
14:10 Christian
Fredag:

Idrott – inomhus
Utvecklingssamtal
13:30 Josef
13:50 Urban
14:10 Noah B




Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.
Medtag gärna frukt varje dag!
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Den här veckan har vi arbetat med Samernas nationaldag genom att se på bildspel, film,
göra arbetsblad samt lyssna på jojk på musiken. Vi har också påbörjat vårt nya tema i SO
som är grekisk mytologi. Vi började med guden Zeus och barnen var mycket intresserade.
I NO har vi arbetat med vattnets kretslopp. På matten gjorde eleverna matteprov på
klockan där de flesta har lärt sig den, medan några kommer att behöva träna mera. Idag
fredag satte vi igång med multiplikation igen och denna gång med 3:ans tabell. Den
tabellen har de i läxa till på onsdag att kunna utantill. Hjälp ditt barn med att bli
förhörd på treans tabell. I läxan ingår även uppgifter på matteportal.se – 3-hopp och
3:ans multiplikations-tabell.
Idag fredag gjorde klassen ett Allahjärtansdagprojekt
tillsammans. Elevrådet har bett alla klasser att göra ett
konstverk inför Alla hjärtans dag under temat gemenskap.
Eleverna tyckte att det var så roligt att få pyssla i klassrummet och skapa. De arbetade så fint tillsammans under
hela lektionen, så det belönades med en stjärna. Nu
behövs bara en stjärna till för att det ska bli dags för nästa
stjärnlektion. Det färdiga resultatet döptes till
”Gemenskapens konstverk”.
Nästa vecka börjar utvecklingssamtalen. Varje samtal
är 40 minuter långt. De första 20 minuterna visar ditt barn
sina kunskaper själv och jag är med de sista 20 minuterna. Samtalen är lagda omlott, så
jag ber er att komma i tid till samtalen, tack! :)
Måndag 19 februari kl. 9.30-11.00 ska vi åka skridskor i Pinnbackshallen.
Jag undrar pånytt om det finns någon förälder som kan tänka sig att
komma och hjälpa till att knyta skridskor? Hör av dig till mig i sådana fall.
Följ gärna Fritids Ripans blogg på
www.gertrudsripor.se

Trevlig helg!
Sofia och Sandra
Allahjärtansdagprojektet pågår!

