Veckobrev år 2
Tankekarta

Hemsida:
malarhojdensskola.stockholm.se

Bloggadress:
f-3malarhojdensskola.se

SO
Världsdelar och världshav

Vi som jobbar i år 2 är:
Josefina Ruiz (2A)
josefina.ruiz@stockholm.se

NO
Rymden
&
Månen

Svenska
Läsförståelse
Skriva en
berättelse
Rymddikt

Ann-Catrine Berg (2B)
ann-catrin.berg@stockholm.se
Åsa Wennersten (2C)

asa.wennersten@stockholm.se
Mirabelle Hedén (2D)
mirabelle.heden@stockholm.se
Chatarina Nylander
Chatarina.nylander@stockholm.se

v.7
Engelska
Pack your
suitcase

Bild
Solen,
Jorden
&
Månen

Fritidspersonal når ni på:
Mickelsgården

08-508 43 796 eller 08-508 43 887
Röda stugan

08-508 43 788 eller 08-508 43 789

VV

Matematik
Multiplikation 3:ans
tabell

Sjukanmälan:
Sjukanmäl görs i första hand på
skolwebben, via sms-tjänst eller via
app; Anmäl frånvaro.
(Men kan fortfarande göras på
08 – 508 43 783.)
Obs, anmäl varje dag som barnet är
sjukt! Före 7.30.
På hemsidan kan du läsa mer om de
olika sätten att sjukanmäla.

v.8
Måndag 19/2
2A idrott
2C idrott

Glöm inte att följa klassens skolarbete på Instagram!
Klass 2a Klassen2a
Klass 2b frokenanncatrine
Klass 2c frokenasawen
Klass 2d frokenmimmi

Tisdag 20/2
Schemabryt

Onsdag 21/2
2C idrott
2D Utflykt

Torsdag 22/2
2B idrott
2D Teater

Läxan delas ut!

Fredag 23/2
2B idrott

Läxan lämnas in!

Kommande viktiga datum:
2A Åka skridskor med faddrarna. Ta med skridskor,
hjälm, vantar, frukt och vattenflaska. Vi samlas i
klassrummet klockan 8.00 och går från skolan 8.15.

2B Måndagen den 19/2-18 Teaterföreställning
”Vända & Vrida” på Stadsteatern i Skärholmen. Ta
gärna med en frukt lunch äter vi på skolan när vi
är tillbaka.

2C Åka skridskor med faddrarna. Ta med skridskor,
hjälm, vantar, frukt och vattenflaska. Vi samlas i
klassrummet klockan 8.00 och går från skolan 8.15.

2D Onsdagen den 21/2-18 Utflykt till Cosmonova.
Samling kl.8:30 i klassrummet. Vi promenerar till
T-bana och anländer till Naturhistoriska
riksmuseet strax före kl.10:00. Väl där blir det
utställningen ”Natur i Sverige” med tipspromenad.
Vi äter medhavd matsäck till lunch och fika ingår!
Vi ser filmen ”A beautiful planet” innan vi åker
hem och vi räknar med att vara tillbaka strax före
kl.14:00.
Torsdagen den 22/2-18 Teaterföreställning
”Vända & Vrida” på Stadsteatern i Skärholmen. Ta
gärna med en frukt, lunch äter vi på skolan när vi
är tillbaka.

Läxor v.8
Svenska: Läsläxa med läslogg
Boken om mig-Min Drömresa
Matte: Träna på hela klockan.

Länkar om klockan
https://www.elevspel.se/amnen/matematik/klockan.html
http://www.kunskapsstjarnan.se/spel/klockan.php?v1=welcome
https://blog.nomp.se/klockan/

Trevlig helg!
Fröknarna i åk 2

