Årstaskolan & Ångelstaskolan
19/5 -17

Klass 1A

Veckobrev 20

Hej!
Den här veckan har det varit fokus på att röra på sig så mycket som möjligt. Barnen har med stor lust och
glädje deltagit i olika rörelseaktiviteter som skolan erbjudit. Tyvärr bjöd vädret på regn när vi hade vår
skoljogg men det var inget som hindrade barnen från att springa och promenera varv efter varv i Årstaparken.
Bra jobbat!
Vi säger tack för den här veckan till vår prao Frida Carlsson som varit en tillgång och önskar henne lycka till i
framtiden!
På matematiken har vi börjat med att mäta. Vi har pratat om gamla tiders mått som spann. Ett litet spann är
längden mellan tummen och pekfingret och ett stort spann längden mellan tummen och långfingret. Barnens
spann var lite olika långt när de jämförde med varandra. Barnen tyckte det var väldigt roligt och har mätt lite
olika saker i vårt klassrum.
På svenskan har vi denna vecka arbetat med bokstaven Cc. Vi har pratat och skrivit ord med c. Vi har också
tittat på ord som stavas med c fast det låter som att det ska vara k eller s. Nästa vecka ska vi arbeta med
bokstaven Xx.
På NO har vi läst och skrivit om snödroppar. På bilden har vi målat fina snödroppar som nu pryder en vägg i
vårt klassrum.
På SO fortsätter barnen att redovisa sina sagor som de skrev i samarbete med författaren Anette Skåhlberg.
Den som redovisar läser upp vad hen har skrivit och de som lyssnar får sedan ge respons på det. Barnen får
träna på att ge positiv kritik, vilket de gör mycket bra. De som redovisar får på så sätt många frågor och tips på
hur de skulle kunna utveckla sitt skrivande. Den här veckan har vi fått höra både spännande, roliga och lite
sorgsna sagor.
På Angelikas halvklasstimmar arbetar barnen med bondgården och dess djur.
OBS! En del har hört av sig med frågor om vad som gäller på skolavslutningen, fredag den 9 juni. Här kommer
lite information: På Ångelstaskolan har vi vår avslutning i matsalen. Barnen börjar vanlig tid kl.8.20.
åk.F-2 går till matsalen kl.8.30-9.30 och åk. 3-5 kl.10.00-11.00. P.g.a. platsbrist i vår matsal kan endast
föräldrar till de barn som uppträder bjudas in d.v.s. föräldrar till barn som går i åk.2 och åk.4. Vi går sedan till
klassrummet och fikar. Barn som blir hämtade av sina föräldrar får gå hem efter avslutning i matsalen eller
efter vår fikastund i klassrummet. Barn som behöver gå till fritids släpper jag från vårt klassrum kl.11.00.
Bra att veta och tänka på inför nästa vecka!
Nästa vecka är en kortvecka. Barnen lämnar då in sin läs/skrivläxa på onsdag den 24/5. Jag delar ut en ny läsoch skrivläxa.
Lämna in stencilen ”Ånga på veckan” senast onsdag den 24/5.

Vecka:21
Måndag: Korta idrottspasset,
medtag skor.
Tisdag:
Onsdag: Läsläxa lämnas in! Ny läsoch skrivläxa delas ut!

Trevlig helg!
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