BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
S:ta Gertruds skola Klass 2C
2018-02-02
www.gertrudsjuveler.se
www.gertrudsrektor.se

Veckobrev v 5
Under veckan så har vi fortsatt att öva på den analoga klockan i mindre grupper,
två och två och tillsammans hela klassen. I svenskan arbetar vi vidare med våra
berättelser med vintertema, men fokuserar på att arbeta med utkast och
kamratrespons. Vi har även börjar förbereda oss inför utvecklingssamtalen och gått
igenom självskattningar och arbetat med dessa. Roligt att påminnas om allt det vi
har arbetet med under höstterminen, och allt det vi har lärt oss.
På måndag åker vi till Naturskolan och vi samlas redan kl. 8:05 då vi blir hämtade
av bussen kl. 8:15. Vi äter lunch där men eleverna får gärna ta med sig en
vattenflaska och frukt eller smörgås. Vi räknar med att vara tillbaka i skolan ca
14:00 och det blir därmed en förlängd skoldag.
Vi tar nu ett gemensamt krafttag kring svordomar och kränkande ord på skolan och
vi kommer att maila hem direkt när vi hör något av ovanstående. Det kommer att
komma ytterligare information och riktlinjer kring detta. Vi har pratat om detta i
klassen under veckan och vi arbetar mycket med elevernas språkbruk och vikten av
att respektera varandra och vara en sjyst kompis.
Denna helg är det även dags att återigen bekämpa huvudlössen. Helgen 2-4 februari
kör vi gemensamma Avlusningsdagar, se bifogat brev som jag har skickat via mail.
Påminner om att gå in och boka tid för utvecklingssamtal, ni följer bara länken och
väljer den tid som passar bäst. Samtalen kommer äga rum under vecka 7 och 8,
måndag och tisdag båda veckorna.
http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/UNnI8fNK8o0ieXbkH2vt
Läxor
Då vi ska till Naturskolan på måndag ska läsläxan tas med på tisdag istället. Då ska
eleverna börja läsa för sina läskompisar.
Matematikläxan görs tills på måndag på https://www.matteportal.se/. Har ni
problem med att logga in eller kommer inte ihåg inloggningsuppgifter, maila mig så
löser vi det.
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Inför vecka 6
Måndag

Heldag på Naturskolan. Samling kl. 8:05!
Vi åker med bussen kl.8:15 och räknar med
att vara tillbaka i skolan ca 14:00 (Ingen idrott!)
Matteläxan klar, gjord på matteportal

Tisdag

Läsläxan tas med till skolan
Ny läsläxa delas ut, boken tas med hem
Ny matteläxa på matteportal

Onsdag

Danslektion med Kulturskolan

Torsdag

Idrott- ombyte och handduk

Fredag

Viktiga datum framöver
Februari
5/2 Naturskolan, Elevledda utvecklingssamtal
13/2 Elevledda utvecklingssamtal, Fritids stänger kl. 17:00 pga APT
19/2 Skridskor, Elevledda utvecklingssamtal
20/2 Elevledda utvecklingssamtal
Vecka 9 Sportlov
Mars
12/3 Simning
13/3 Föreställning Kulturskolan/Kulturum
21/ 3 Studiedag
26/ 3 Naturskolan
Trevlig helg!
Katherine och Pontus

