Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej alla föräldrar och elever i 5A!
På onsdag ska Årstaskolan hälsocertifieras med buller och bång! Det är ett
spikat program med diplomutdelning, hälsoflaggan hissas, rektorn klipper band
och en statyett delas ut av kommunens hälsopedagog Lotta Palmer.
För att få bli hälsocertifierad och vara en hälsoskola krävs det att man
uppfyller vissa kriterier som jag kommer att gå igenom med klassen innan
onsdag.
Linda har introducerat en digital plattform som heter Bingel, där de flesta
läromedel som vi använder är kopplade till. Det innebär att eleverna får
färdighetsträning på ett nyttigt och lekfullt sätt som också är anpassat på
individnivå.
Bingel fungerar på dator och läsplatta. När man loggar in kommer man först till
sitt personliga utrymme där varje elev har skapat en avatar, en kompis, som
kommer med tips och feedback. Man kan också läsa meddelanden från sin lärare
och som lärare kan jag skapa uppgifter och läxor. När man har gjort övningar
och uppgifter belönas man med pingping vilket innebär att man får tillgång till
roliga spel. Ev kommer jag att lägga in någon läxa här under våren.
Inloggning: www.bingel.se och välj elev. Linda har delat ut inloggningsuppgifter
till varje elev.
Hoppas att det går bra med förberedelserna inför historieprovet i nästa vecka.
Jag pratar med eleverna om studieteknik och strategier för att läsa på inför
prov och eleverna har många bra tankar och idéer.
Läxor v 13: NO-begreppsläxa och engelska glosor till torsdag.
I veckan kommer vi också att förbereda inför skolan påskäggstävling. Be ditt
barn att berätta mer om vad den innebär.
Det har kommit upp frågor om de nya klasserna på Palmbladsskolan i år 6 och
jag har kontaktat Ulrika Mattson (rektor) som svarar att Linda och jag kommer
att vara med i den processen. Vi kommer självklart att ta hänsyn till önskemål
om kompisar.
Marie Björebäck
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