Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 4/3 2017

Den här veckan startade med en annorlunda skoldag. Vi fick besök av författaren Anette
Skåhlberg. Hon berättade om sina böcker, men framförallt hjälpte hon oss att starta upp en
skrivarverkstad i klassen. Vi kommer nu att skriva vidare på berättelserna, Anette kommer
tillbaka om några veckor och avslutar arbetet med oss. ”Författarna” i klassen kommer därefter
att få ta hem sina böcker så att även ni föräldrar får läsa.
På matten har vi arbetat med klockan. Vi fokuserar på hel, halv och kvart. Vi repeterar analoga
klockan men introducerar även den digitala. Många behöver träna mycket, så se läxan nedan.
Några kan båda analoga och digitala ganska bra redan, kan man så behöver man såklart inte träna
lika mycket. Hjälp ditt barn att kolla vad han/hon behöver träna.
På engelskan har vi lärt oss vad olika djur heter och hur de stavas på engelska.
På NO- lektionerna har vi jobbat med jordens och månens rörelser i förhållande till solen. Vi har
också pratat om varför vi har olika årstider i Sverige. Klassen har också börjat att göra en
modell av solsystemet!
På tisdag åker vi och två andra klasser till Relitahallen för att åka skridskor! Ni har redan fått
mail angående detta. Vi åker tillsammans till och från skolan. Skolan ordnar pastasallad och
dryck, men eleverna behöver ha en tom matlåda så att de kan fylla den på morgonen. Vill man ha
med sig annan matsäck går det bra, man kanske även vill ha lite fika och varm dryck. Det är kallt i
ishallen, så alla behöver ha rejäla vinterkläder. De behöver förstås också skridskor och hjälm.
En liten önskan angående skrivläxan är att ni hjälper era barn genom att påminna om fullständiga
meningar och att ni kontrollerar stavning. Eleverna har kommit så långt i sitt skrivande nu att det
främjar skrivutvecklingen. Skriv också gärna en kommentar om hur läsningen fungerar.

Kom ihåg vecka 10
Måndag
Tisdag
Skridskor i Relitahallen
Onsdag
Torsdag
Fredag

Läs- och skrivläxa kap. 21
Matematik kap.12 (fokus på digital tid, men även övriga
övningar)
Idrott (bara skor)
Veckans elev: Miranda

Trevlig helg önskar
Katta

