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Händer under vecka v.5

Läxa

Måndag: F-klassen leker, pysslar och jobbar med ”Bästa
bokstaven”.
1:orna träffar Trulsa som kommer som kommer med
ytterligare en bokstav. På matten tränar vi på
tiokamraterna.

1:orna har läxa
tisdag-tisdag

Tisdag: F-klassen leker och har idrott. Ta med ombyte och
handduk. Vi tränar hälften och dubbelt.
1:orna får sin läxa och tränar läsning. Läsläxa till 30/1 är
kap. 13. På matten tränare vi på mönster.
Onsdag: Alla i f-1 går på utedag till Bräckeskogen. Det är
ok att ta med en frukt eller macka. Stövlar och regnkläder
är obligatoriskt. På em. jobbar vi i våra expertgrupper.
Bokbussen kommer.
Torsdag: F-klassen har hundrafest, vi jobbar med hundra på
olika sätt.
1:orna Vi arbetar och diskuterar kring vad religion är. I
matten fortsätter vi med mönster.

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 leker och skriver i vår berättarbok.
Arbetar med värdegrund.
Åk 1 har idrott, ta med idrottskläder och handduk.
På svenska fortsätter vi att arbeta med veckans bokstav.

Information!
•

Som vanligt är det kläder efter väder, då vi är ute varje dag.

•

På sportlovet kommer fritids att vara på Deromeskolan.

•

På vår skridskodag den 5/2 kommer det tyvärr inte att finnas möjlighet att låna skridskor. De
elever som inte har några hoppas vi ska kunna låna från släkt eller vänner. Skolan står för lunch,
men de som vill får även ta med lite fika. Vatten att dricka behöver alla ta med. Vi åker oavsett
väder – så se till att barnen inte fryser eller behöver bli våta.
Vi önskar er alla en trevlig vecka.

