Årstaskolan & Ångelstaskolan
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Fredag 7/10 2016

Vi har i veckan haft en utflyktsdag till Skölstaskogen! Eleverna fick träna på matematik på olika
stationer i åldersblandade grupper. Eleverna tränade på olika matematiska begrepp, addition och
mönster. Vädret var strålande och eleverna fick både hamburgare och möjlighet att leka fritt i
skogen.
I svenska har vi jobbat med Astas dagbok i diamantjakten och som ni vet så har klassen en egen
nalle som vi fortsätter att skicka ut på äventyr. Det har varit väldigt roliga äventyr hittills som
vi tillsammans med eleverna skriver dagbok om. Det är viktigt att nallen kommer tillbaka till
skolan efter helgen då den ska få följa med en ny elev hem. Denna vecka har vi också hunnit
börja prata om ng-ljudet tillsammans med eleverna, vilket vi kommer att fortsätta med fram till
höstlovet. Vi tränar på olika ord där ljudet ingår samt de olika stavningarna av ljudet.
Eleverna har under veckan introducerats till ett temaarbete om kroppen. Eleverna har fått
lära sig om olika kroppsdelar och tillsammans resonerat kring vad de olika kroppsdelarna har
för funktion. Eleverna har dessutom fått rita egna människokroppar som under
temaarbetets gång kommer att fyllas på med olika kroppsdelar och organ, i takt med att vi
arbetar med dessa.
Igår var vi på Brantingsbiblioteket. Vi fick en inspirerande träff med bibliotekarien Paula som
berättade för oss om olika genrer och presenterade böcker. Vi lånade många böcker hem till
klassrummet, de flesta eleverna lånade även med sig böcker hem. Så vi önskar er en trevlig
myshelg med mycket läsning! 
Eleverna har under veckan, med olika färger, fått markera på en karta över skolgården vilka
platser som känns trygga respektive otrygga. Detta eftersom det är viktigt för oss att veta var
på skolgården eleverna känner sig osäkra, så att vi kan hålla koll på bästa sätt.
Det går löss i klassen, vore verkligen bra om ni alla kan luskamma era barn i helgen.
Nästa vecka har följande elever utvecklingssamtal: Enzo, Filippa, Fritiof, Ebba, Maja, Miranda
och Nova.

Kom ihåg vecka 41
Måndag
Tisdag
Idrott inomhus (ombyte)
Onsdag
Torsdag
Läs- och skrivläxa kap. 6
Fredag

Idrott inomhus (bara skor)
Mystimme (ta med fika)
Veckans elev: Loke

Trevlig helg önskar Katta

