Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 13/11 2015

Den här veckan har vi uppmärksammat Barnboksveckan och lyssnat på
olika sagor i blandade grupper 1-3. Eleverna har också berättat om sina
favoritböcker både i egna klassen och i parallellklassen. Det var roligt.
Vi har också arbetat med veckans bokstav, bokstaven Vv och gjort
symmetriska mönster på vantar. Vi har tränat på ordbilderna ja och nej,
samt gjort frågor.
På matematiklektionerna har vi arbetat med geometri och ritat olika
geometriska figurer t.ex. fyrhörningar
. Till på torsdag är det läxa att
göra alla övningar om geometri i Pixel på hemsidan.
Månadens VIP- ord för november är HJÄLPSAMHET. Tillsammans har vi
pratat om vad ordet innebär. Eleverna har skrivit exempel på vad de
hjälper till med både hemma och i skolan.
Vår speciallärare Margareta har nu börjat arbeta med att träffa en del
elever i 1:an för att alla ska få den ”skjuts” i läsningen som de behöver.
Jag har missat att informera er vad som gäller angående sjukfrånvaro.
Nya regler gäller fr.o.m. årskurs 1 eftersom det är först då det är
skolplikt. Det innebär att elever inte ska vara hemma för att syskon är
sjuka, även om det t.ex. gäller magsjuka. Det är bara när eleven själv är
sjuk som han/hon ska vara hemma från skolan.
Föräldraföreningen informerar:
Lördagen 28 november från kl. 11.00 till 15.00 har Föräldraföreningen sin loppis i
Årstaskolans matsal. Föräldraföreningen säljer korv, kaffe, saft och fikabröd under loppisen. Vi
tar gärna emot fikabröd från er som vi kan sälja under dagen. Även bakverk för gluten
och/eller laktosintoleranta mottages tacksamt. Vi är också tacksamma om några kan stanna efter
loppisen och hjälpa till med städning.
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Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Läsläxan, kap. 11 samt tillhörande läxbok!
Matteläxa, kap.3 geometri
Idrott inne (med ombyte)
Fredag

Idrott (kom ihåg skor)

