Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej alla föräldrar och elever i 5A!
Idag har jag delat ut en enkät till eleverna. Från skolans håll önskar vi att utvärdera
Unikum inför kommande läsår. Fyll i enkäten (anonymt) och lämna tillbaka den till skolan,
helst denna vecka.
Dessutom har jag idag lämnat tillbaka historieproven till eleverna och kommenterat lite
kring dem. Jag har också skrivit in personliga kommentarer i Unikum. Jag önskar
underskrift av er föräldrar samt att eleverna lämnar tillbaka proven till mig så fort som
möjligt.
Idag har eleverna fått välja aktivitet till Elevens valdagen på onsdag nästa onsdag 3/5
(fotboll på IP, NO, Bild eller kämparlekar på Gamla Uppsala museum). Vi berättar vilka
val de fått i början på nästa vecka men vi har som mål att alla femmor får sina
förstahands val.
Målet för veckan är att avsluta bilduppgiften: Skriet samt att vi ska börja med
religionsavsnittet om buddhism och hinduism, se PP.
Sista kapitlet i matteboken är repetition och jag hoppas även att hinna med lite om
grafer och samband/förändring innan läsårets slut. Mattediagnosen i geometri förra
veckan gick över lag bra.
Läxor v 17: Glosor till torsdag och geografiprov på fredag. Mona kommer att ha ett
musikprov med 5A nästa fredag (hon delar ut papper nu på fredag och jag tror även att
jag länkar eller sänder dokument till er då vår erfarenhet har visat att papper ibland
kommer bort). Det är ett musiklyssningsprov, klassisk musik.
Jag ber om ursäkt att förra veckans brev innehöll några felskrivningar men tyvärr
måste jag skylla på stress då jag hade möten inbokade 14.30, 15.00 samt 16.30 och
däremellan skulle jag hinna med att skriva och lägga in veckobrevet.
Tyvärr har det varit ganska mycket stök och gruff ute på fotbollplanen mellan fyror
och femmor. Hårda, kränkande och ej acceptabla ord uttalas och skriks. Vi vuxna
funderar nu på hur vi går vidare, dela upp rasterna? Avstängning av dem som bryter mot
reglerna?
Linda startar upp kemin denna vecka, se PP.
Modellbygget är utställd på scenen i matsalen och eleverna är både nöjda och stolta.
Bilder finns på 5Bs klassens sida.
Hon slutspurtar geografin och kommer denna vecka att ha en oförberett kahoot i
ämnet.
I svenska är det adverben som är i fokus i denna vecka.
Marie Björebäck
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