Veckobrev v. 41-42

Bergundaskolan klass 2
Hej!
Förra veckan såg vi föreställningen Limbo Land, en
cirkusföreställning. Den handlade om tre människor på en
plats som väntar på att komma vidare. De har inte kommit
fram än, de har inte landat än och de vet inte vad som
kommer att hända härnäst. De var i Limbo. Det människorna
gjorde var att bråka, skratta, sörja och sjunga.
Föreställningen relaterade till temat väntan på flera plan. Att
människor är på flykt och väntar på en bättre tillvaro.
Samtidigt är det en historia om skedet i livet då det lekande
barnet blir medvetet om omvärldens blick och allt högre grad
blickar ut mot världen.
Mål vi arbetar mot
Ma:
Bråk, del av objekt och del av antal. En halv, en tredjedel och
en fjärdedel.
Addition med ental i talområdet 20-200, till exempel 75+2.
Addition med tiotal i talområdet 20-200, till exempel 75+20.
Problemlösning, använda olika strategier.
Sv:
Skriva faktameningar utifrån en tankekarta.
Ta ut viktiga faktaord ur en text.
Skriva meningar till bilder med en röd tråd.
No:
Olika ekostystem, barrskog, lövskog och hav och kust.
Djur och växter som lever i våra ekosystem.

Kommande händelser
2016-09-26
Besöka Kulturarvcentrum
Småland.
V. 44 (31 okt – 4 nov)
HÖSTLOV

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

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

So:
Hemortens historia och förutsättningar för att kunna bo och
leva på en viss plats.
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Tider för utvecklingsamtalen skickar jag hem med era barn
under kommande vecka.
Jag är ledig 21/10 – 28/10 och vikarie för mig är Kajsa
Guntsch. Hon har tidigare arbetat på skolan.
Måndagen den 24 oktober är det FN-dagen och det
uppmärksammar vi lite extra på F-6 med en gemensam
samling. Våra femmor kommer att hålla i den och vi sjunger
bl.a. några sånger tillsammans. Vi kommer också jobba kring
barnkonventionen och alla barns rätt.
Onsdagen den 26 oktober ska klassen besöka
Kulturarvscentrum Småland. Håkan Nordmark, som besökte
oss under temat om Bergunda, och hans kollegor kommer visa
oss olika samlingar samt att eleverna kommer få arbeta
praktiskt i verkstaden.

Läxor
Läxmappen lämnas in på torsdagar. Till nästa vecka är det läsläxa och skrivläxa.
Eleverna har också fått ny läxa på matteportal.se som de har tre veckor på sig att göra. Får ni
problem med inloggningen, hör av er till mig. Inloggningsuppgifterna är inklistrade i elevernas
läxbok.

Bergundaskolans hemsida
Nu är fliken för årskurs 2 uppdaterad! Den kommer uppdateras varje vecka med veckoinformation
som rör händelser och läxor. Även veckobreven kommer läggas på hemsidan. Ha för vana att
alltid gå in och läsa under fliken för årskurs 2.

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

Trevlig helg!
Hälsningar Linda
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