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Händer under vecka v.51
Måndag: Hela skolan åker skridskor i Veddige ishall. Ta med
skridskor och hjälm. Vi åker med buss direkt på morgonen och
kommer tillbaka till skolan lagom till lunch.
Tisdag: F-klassen leker och har idrott med bastu efteråt. Tjejerna
börjar med idrott på förmiddagen och killarna på eftermiddagen. Ta
med ombyte och handduk. Vi jobbar även med bästa bokstaven
1:orna lyssnar av läxa innan jullovet. Ingen ny läsläxa över lovet, men
läs gärna annat så mycket som möjligt.
Onsdag: Hela skolan julpysslar.
Jullunch. Bokbussen kommer.
Torsdag: F-klassen leker och jobbar med julmatematik.
1:orna repeterar och gör färdigt.

Läxa
1:orna lyssnar av läxa
Ingen ny läxa över lovet,
men läs gärna annat
hemma

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida eller om du följer
länken på vår blogg.
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/
Det finns även en app som ni kan ladda ner till
mobilen som heter ”Din skolmat”

Fredag: F-klassen har julmys.
1:orna har idrott inomhus med Pelle. Ta med kläder för
inomhusgympa och handduk. Julmys.

Information!
•

•
•
•

Måndag den 18 december åker hela skolan till Veddige ishall för att åka skridskor. Vi åker direkt på morgonen och
kommer tillbaka till lunch. Är det några barn som saknar skridskor och hjälm vill vi att ni meddelar oss så snart som
möjligt så att vi kan låna.
onsdag den 20 december har vi julpysseldag med hela skolan. Vi pysslar och julmyser i tvärgrupper med blandade
elever från åk F till 3.
Jenny har semester torsdag och fredag (21-22/12). Vikarie kommer att vara i klassen tillsammans med Linda på
torsdag. På fredag är Linda med klassen istället för Jenny.
Påminnelse, från föräldraföreningen, för dig som ännu inte betalt medlemsavgiften till Föräldraföreningen i
Deromeskolan. Medlemsavgiften är frivillig, men ju fler som kan tänka sig att betala till vår förening, desto fler roliga
saker kan vi göra för våra underbara elever i Deromeskolan. Pengarna används bla till aktiviteter och saker som skolan
annars inte har råd att sponsra till eleverna; såsom ingredienser till bak, fika vid speciella tillfällen/högtider,
skoljoggsfrukt osv. Det ger helt enkelt en liten extra guldkant på tillvaron för eleverna i skolan. Kostnaden är 150
kr/familj och läsår och betalas in på plusgironr: 819574-5.
Vi önskar er alla en trevlig vecka och ett mysigt jullov.

