	
  	
  

20/5 -16

Klass 3A

Veckobrev 20

Hej!
Den här veckan har gått i hälsans tecken. Det vanliga schemat har frångåtts då vi istället
ägnat oss åt rörelse i olika former. Hälsoveckan har fungerat fint och barnen har varit väldigt
engagerade och delaktiga i alla aktiviteter som erbjudits under veckan. Vi har bl.a.
promenerat, joggat och haft dansbingo. Aktiviteterna har varit uppskattade av barnen.
Vi hoppas också att barnen blir inspirerade till att röra på sig lite mer även om det inte är
”Hälsovecka” på skolan. Inför skoljoggen i onsdags höll två av klassens elever i
uppvärmningen för såväl låg som högstadiet. Det gjorde dem bra och vi i klassen var väldigt
stolta över att dem gick i just vår klass. Bra jobbat! Vill också säga att alla elever i klassen
kämpat på mycket bra denna vecka!
På torsdag den 26/ 5 blir det ingen idrott, istället blir det friidrott hela dagen d.v.s. på fredag
den 27/5. Medtag vattenflaska och frukt.
Ny lärare för klassen i åk. 4. Det har nu blivit klart att Annica Carlsson blir ny lärare för
blivande klass 4A på Ångelstaskolan. Annica har arbetat på Ångelstaskolan i många år och
kommer att träffa era barn vid ett tillfälle innan sommarlovet.
Skolbuss: För barn som åker skolbuss och är berättigade till skolbiljett gäller det att komma
ihåg att spara sitt nuvarande skolkort som kommer att laddas automatiskt vid den första
skolresan i höst. Läs mer i bifogat brev nedan.
Läxor: Svenska: Läs 7:e kapitlet ur ”Släpp taget Jonte!”! Låt ert barn läsa
ett stycke eller en halv sida högt för någon vuxen.
Matematik: Träna på uppställningar i subtraktion!

Trevlig helg! Carina
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Vecka:21
Måndag: Långa idrottspasset,
medtag ombyte.
Tisdag: Slöjd
Onsdag: Musik på Årsta.
Torsdag: Läxan lämnas in.
fredag: Friidrott hela dagen.
Nya läxor delas ut.

UL
Uppsala, maj 2016

Hej, kom ihåg att spara ditt skolkort!
Skolkortet är en värdehandling och om du är berättigad till skolbiljett nästa år laddas det auto- matiskt med en ny
”läsårsbiljett” vid din första skolresa i höst. Blippa bara kortet ombord på bussen eller på perrongen precis som vanligt.
Så därför – spara skolkortet på något säkert ställe över sommaren. Tänk på att inte göra hål i det, då slutar det att fungera.
Läsåret 2016/2017 gäller skolkortet på vardagar klockan 04.00 – 20.00 inom hela UL:s trafikområde. Kortet gäller ej på
helger och jul- och sommarlov.
Mer information om exakta dagar och om kortets giltighet hittar du på ul.se/skola
Har du frågor om t ex reglerna kring vem som är berättigad till skolresor kontaktar du din kommun. Kontaktuppgifter
finner du nedan.
Vi ses ombord!
Psst. Har du ändå råkat tappa ditt kort? Ingen fara. Förlustanmäl det på ul.se/skola så skickar vi
dig ett nytt. Men under tiden du väntar (sju arbetsdagar), får du själv bekosta dina resor.
Här kontaktar du din kommun
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Sala
Tierp
Uppsala

enköping.se
heby.se
habo.se
knivsta.se
sala.se
tierp.se
uppsala.se

0171-62 50 00 skolskjuts@enkoping.se
0224-360 00
information@heby.se
0171-525 00
kommun@habo.se
018-34 70 00
knivsta@knivsta.se
0224-74 70 00 kommun.info@sala.se
0293-21 80 88 skolkort@tierp.se
018-727 08 00 antagning.skolskjuts@uppsala.se
Mån–fre 9.30 – 11.30

Älvkarleby
Östhammar

alvkarleby.se
osthammar.se

026–830 00 0173-860 00 kommun@alvkarleby.se
0173-86000 osthammardirekt@osthammar.se

