Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 19/2 2016

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Öö. Vi har bl.a. upptäckt hur
viktiga prickarna kan vara (ko – kö, sno – snö, horn – hörn). Vi har tränat på att
rita olika slags ögon. Vi fortsätter att träna på stavning av vanliga ord, den här
veckan har orden varit några färger. Vi är extra noga nu med vilka bokstäver
som ska ”ner i källaren (som t.ex. g och j) och vilka som ska ”upp på vinden”
(som t.ex. b och d). Vi har läst, löst och skrivit gåtor om djur.
På matematiklektionerna har vi arbetat med nya matteboken! Kapitlet handlar
om tid. Vi har börjat jobba med årstider, månader och veckodagar. Vi kommer
att jobba med klockan framöver, det verkar som om många kan hel- och
halvtimme! Kolla gärna hemma vad ditt barn kan.
I tisdags var vi på allsångskonsert på UKK. Temat var årstiderna, vi sjöng
tillsammans och hade en väldigt trevlig stund. Det var en mycket välgjord
föreställning! Vi hade dessutom lyxiga platser längst fram på balkongen.
Idag har vi haft elevrådets dag. Vi har gjort en samarbetsövning i faddergrupper
om värdegrunden, pratat om vänskap och haft sångsamling.
Vi kommer att jobba med centrala samhällsfunktioner och om olika yrken. Där
har ni föräldrar en viktig roll! Vi tar gärna emot er på besök om ni har möjlighet
att komma och berätta om ert yrke (och jo, det är mer spännande än ni tror).
Det behöver inte handla om att vara med en hel dag i skolan, titta t.ex. förbi en
stund på morgonen och berätta i 5-10 minuter. Säg gärna till så att vi kan
planera. Varmt välkomna!
Utvecklingssamtalen börjar vecka 11. Vi vill påminna er om att skaffa ett
föräldrakonto för att kunna läsa bedömningar http://vb.uppsala.se/webb/DPED.
Samtalstider sätts upp på anslagstavlan i kapprummet i början av vecka 9. Skriv
upp er där!
Det vore bra om fler hade inneskor, många trampar i en pöl och blir blöta.
Kanske läge att köpa nya på sportlovet.
Hoppas ni alla får en trevlig vecka, vi ses måndag 29/2!
Kom ihåg vecka 9
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Idrott (kom ihåg skor)

Trevlig helg önskar Katta

