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Läxa

Händer under vecka v.45
Måndag: F-klassen börjar med veckans bokstav. Vi börjar med
”tandväsaren”.
1:orna träffar Trulsa som kommer som kommer med sin tolfte
bokstav. På matten tränar vi addition och subtraktion.

1:orna har läxa
tisdag-tisdag

Tisdag: F-klassen leker, tränar ord och har idrott. Ta med
ombyte och handduk.
1:orna får sin läxa och tränar läsning. På matten jobbar vi med
addition och subtraktion.
Onsdag: Alla i F-1 Träffar Draken Berta och gör experiment.
Ingen utedag, vi är inne och jobbar. Bokbussen kommer, ta med
böcker som skall lämnas.
Torsdag: F-klassen leker och tränar symmetri på matematiken.
1:orna jobbar med barnkonventionen på So:n.

Matsedel
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/
Det finns även en app som ni kan ladda ner till
mobilen som heter ”Din skolmat”
Vi vill påminna om att inte skicka med söta kex, kakor
och bullar på utedagen/fruktstund.

Fredag: F-klassen leker och jobbar med värdegrundslekar samt
skriver i berättarboken.
1:orna har gympa inomhus med Pelle. Ta med kläder för
inomhusgympa och handduk.

Information!
•

Lite info om bokbussen! Bokbussen kommer till oss på ojämna veckor. Böcker som lånas får eleverna ha hemma i 4
veckor och tidningar 2 veckor. Om ni glömmer skicka med böckerna till skolan kan ni lämna in dem på närmsta
bibliotek (Veddige eller Varberg).

•

F-klassen behöver mera trä till snickarverkstan. Har ni några brädstumpar över tar vi tacksamt emot dem (gärna
hyvlat trä).

•

V.49 kommer vi lära oss om Alfred Nobel och andra uppfinnare. Veckan kommer att avslutas med en Nobelfest med
tillhörande middag (fre 8/12). Varje klass kommer att äta en trerätters middag i sitt klassrum. Vi skulle behöva hjälp
med servering, dukning, uppläggning av mat mm denna dag. Intresserade föräldrar, far/morföräldrar är välkomna
att höra av sig till oss via postficka eller mail.

Vi önskar er alla en trevlig vecka och ett skönt höstlov.

