Veckobrev v. 48-49

Bergundaskolan klass 2
Hej!
Tiden flyger iväg! På söndag är det första advent, så nu börjar
det verkligen lacka mot jul!
Mål vi arbetar mot

Kommande händelser

Ma:
Subtraktion med ental och tiotal.
Läsa och skriva ordningstalen, första till tolfte.
Känna igen och namnge geometriska former.
Använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är
typiskt för olika geometriska figurer.
Jämföra och beskriva deras läge.

13/12 Lucia. Julpyssel med
årskurs 1.

Sv:
Skriva meningar med stor bokstav och avsluta med punkt.
Beskriva t.ex. ett djur eller gosedjur med beskrivande
meningar.
Forma bokstäverna rätt.
Läsa meningar och enkla texter.

22/12 Skolavslutning

No/Teknik:
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och
rörelse.
Beskriva vad några föremål är tillverkade av för material och
hur de kan sorteras.
Berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats
jämfört med hur det var förr i tiden.
Reflektera över vad du kan göra för ett hållbart samhälle.

Görs på Dexter, via talsvar på
0470-79 69 81, eller via appen
”Hypernet app”. Glöm inte
sjukanmäla varje dag ditt barn
är sjukt!

So:
Hemortens historia och förutsättningar för att kunna bo och
leva på en viss plats.
Varför firar vi advent och jul?

19/12 Julmys utomhus, F-2
kl. 17.30. Mer info kommer inom
kort.

9/1 Skolstart kl. 8.20

Sjukanmälan

Kontaktuppgifter
linda.axberg@skola.vaxjo.se åk 2
maria.carlsson@skola.vaxjo.se åk 1

Tel: 0470-416 83
Fritids/Loket
Tel: 0470-416 84
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Julpyssel
Den 13/12 är det dags för lite julpyssel. Vi kommer bl.a. göra smällkarameller och ljuslyktor. Vi
behöver därför toarullar och mindre glasburkar utan etiketter på. Har ni något hemma som ni vill
bli av med, skicka gärna med det till skolan. Tack!

Läxor
Läxa för nästa vecka får eleverna på måndag eftersom jag varit borta ett par dagar på grund av
sjukdom.

Övrigt
Idrott på måndagar och torsdagar. Glöm inte gympakläder!
Bibliotek på torsdagar. Kom ihåg att ta med böcker som ska lämnas tillbaka.

Hälsningar Linda
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