Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 3/2 2017

I måndags firade vi att vi har gått 100 dagar i tvåan. Eleverna fick arbeta med talet 100 och
provade att skapa talet på olika sätt. De fick också uppträda och fika. Vi hade en trevlig stund
tillsammans. Eleverna fick en extra belöning för att de klarade läsutmaningen under jullovet.
I svenskan har vi arbetat vidare med dagstidningar och den här veckan har vi läst annonser och
skrivit egna. Eleverna har även skrivit en serie med bild och text på temat ”När jag blev arg”.
I matematiken har vi arbetat med addition och subtraktion samt avrundning. För att befästa
kunskaperna är läxan till nästa vecka att träna på hela kapitel 11.
Vårt spännande rymdtema fortsätter vi med. Den här veckan har vi pratat om den stora smällen
(Big bang). Vi har också rest i rymden och eleverna har skrivit spännande berättelser om sina
rymdfärder.
På idrotten har eleverna dansat och tränat på att röra sig i takt till musik.
I klassen har vi diskuterat hur viktigt det är med att äta lunch i lugn och ro. En del har väldigt
bråttom när de äter och flera struntar i att dricka något. Eftersom lunchen är väldigt viktig för
att klara dagen vill vi gärna att ni pratar om detta hemma. Jag tycker att vi har bra mat i skolan
och att det finns alternativ att välja för den inte är tycker om dagens huvudrätt.
Efter sportlovet kommer vi att börja med vårterminens utvecklingssamtal. Jag har satt upp en
lapp i korridoren med tider där ni kan skriva upp er. Skriv gärna upp er under nästa vecka.

Kom ihåg vecka 6
Måndag
Tisdag
Idrott inomhus (ombyte)
Onsdag
Torsdag Läs- och skrivläxa kap. 18
Matematikläxa kap.11
Fredag
Idrott inomhus (bara skor)
Veckans elev: Sofie

Trevlig helg önskar
Katta

