Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 25/8 2016

Den här veckan har vi jobbat mycket i svenska. Vi har läst och jobbat med
läsförståelse. Bl.a. har jobbat med att skriva frågor som passar till färdiga svar.
Vi har tränat på att följa en instruktion (när vi gjorde fina regnbågssnurror).
Dessutom har vi tränat på att återberätta med hjälp av orden först, sen och till
sist. Vi jobbar vidare med ”veckans ord” även i 2:an, nu är det 10 vanliga ord
som eleverna ska lära sig att stava varje vecka.
På mattelektionerna har vi jobbat med förförståelse till begreppet area, vi har
t.ex. tränat på att räkna hur många rutor den egna handen täcker. Vi har även
jobbat med att avbilda och att förstora figurer. Vi har också repeterat tiotal och
ental. Läxan till nästa vecka blir att träna på tiotal och ental samt addition (Pixel
hemsidan kap.2). Subtraktion väntar vi med till nästa vecka.
Vi har fått nya representanter i klassen till Hälsorådet och Elevrådet. Båda råden
hade sitt första möte i veckan. Nytt i 2:an är att vi även fått representanter i
kamratstödjarna.
Klassen har repeterat året, med årstider, månader, veckor och veckans dagar.
På engelskan har vi repeterat hur man gör när man presenterar sig (att hälsa,
namn, ålder). Låt gärna ditt barn presentera sig för dig (på engelska alltså).
Nytt i 2:an är att vi hjälper till i matsalen med att sköta disken. Klasserna 2-5
turas om med detta. Nästa vecka är det 2a som har serviceveckan, veckan efter
2b.
Idrotten fortsätter att vara utomhus tills vi meddelar annat.
Det är dags för luskamningsdagar igen, läs informationen på klassens sida.
Några i klassen klagar redan vid 10-tiden över att de är väldigt hungriga och
säger att de inte hunnit äta frukost. En vädjan till er är att se över
frukostvanorna. Om ert barn har svårt att äta på morgonen, se till att det finns
någon macka eller liknande med till fruktstunden.
Föräldramöte för F-2 är tis. 6/9 kl.19. Vi börjar gemensamt i matsalen och ses
därefter i klassrummet. Välkomna!
Kom ihåg vecka 35
Måndag
Tisdag
Idrott (ombyte)
Onsdag
Torsdag
Matteläxa kap.2 digitalt (ental, tiotal och addition)
Fredag
Idrott (endast skor)

Trevlig helg önskar Katta

