Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!
Fredag 19/5 2017
Den här veckan har vi som ni vet haft ”Hälsovecka” på skolan. Vi har promenerat eller
sprungit många varv runt skolan, haft massage i klassrummet och pratat om vad hälsa
innebär. I tisdags var hälsopedagogen Lotta på besök i klassen och pratade om kost- vad
som är nyttigt att äta ofta och vad som bör vara ”sällanmat”. I onsdags sprang vi
Skoljoggen i Årstaparken, det var en trevlig stund trots att vädret inte var det bästa!
I måndags avslutade vi också vårt tema kring religion med ett besök i Vaksala kyrka. Det
var både roligt och lärorikt. Vi hade elever som fick gifta sig, elever som fick vara
dopföräldrar och inte minst en fröken som fick vara präst! Eleverna fick också
vara ”kyrkmöss” och snoka runt i kyrkan.
I matten har vi avslutat arbetet med multiplikation. Vi börjar med symmetri nästa
vecka, men det blir inga fler matteläxor den här terminen. På måndag kommer vi att
repetera terminens matte. Därför är det bra om eleverna tittar igenom övningar i 2B på
hemsidan.
Den sista läsläxan blir till onsdag 31/5 (på torsdag nästa vecka är det lov). Observera
veckodagen! Viktigt att tänka på inför sista läs- och skrivläxan är att börja i tid.
Eleverna ska LÄSA en favoritbok själva (som de läst tidigare eller en ny) och skriva en
bokrecension (se häfte). Det är viktigt att boken är med när läxan redovisas. Vi har
börjat samla in Diamantjakten, och vill ha in de som finns kvar hemma så snart som
möjligt.
Nästa vecka blir det inget veckobrev, se viktig information för både vecka 21 och vecka
22 nedan.
Kom ihåg vecka 21
Måndag
Lämna in ”Ånga-på”!
Tisdag
Idrott ute (ombyte)
Onsdag
Kom ihåg vecka 22
Måndag
Utflyktsdag (eleverna får ha med något gott, skolan ordnar lunch)
Tisdag
Ingen idrott
Onsdag

Läs- och skrivläxa om bokrecension (se häfte)

Torsdag

Friidrottsdag ute (lämpliga skor och vattenflaska)

Fredag

Idrott ute (skor)

Trevlig helg önskar
Katta

