Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 2/9 2016

Den här veckan har eleverna fått sina nya läseböcker Diamantjakten med
tillhörande läxbok. Läxorna är alltid till torsdagar. Läxan ska läsas många
gånger, helst varje dag. I klassen arbetar vi i arbetsboken som tillhör
Diamantjakten. Den här veckan har vi lärt oss hur man kan ta reda på mycket
om en bok genom att titta på omslaget (titel, författare och bilder). Vi har
påbörjat ett arbete med att skriva sagor. Eleverna har pratat om vad sagor är
och hur en saga är uppbyggd.
På mattelektionerna har vi arbetat med tiotal, ental och addition. Vi hade ett litet
förhör och det verkar gå bra för de flesta även om det är lite svårare med
växlingen. Läxan till nästa vecka blir att träna på subtraktion (Pixel hemsidan
kap.2). Många behöver träna mycket!
På bildlektionen har vi skapat tavlor med pastellkritor och vattenfärg. Motivet var
våra nio vokaler. I samband med detta tränade vi färglära då vi arbetade enbart
med grundfärgerna röd, blå och gul.
Som ni kanske hört så har vi förberett Fair Play-dagen med hejaramsor, målande
av flaggor och genomgång av regler. Fair Play innebär att hela skolan spelar
konfotboll i lag i Årstaparken. Fokus ligger på att vara en god kamrat och en
trevlig medspelare. Skolan ordnar med maten men det kan vara trevligt att ha
med sig något extra och så klart vattenflaska. Ni är varmt välkomna att titta på.
Eleverna har fått en informationslapp hem.
Föräldramöte för F-2 är tis. 6/9 kl.19. Vi börjar gemensamt i matsalen och ses
därefter i klassrummet. Ta med kalender så ni kan skriva in den tid som passar
er för höstterminens utvecklingssamtal. Välkomna!
Kom ihåg vecka 36
Måndag
Tisdag
Fair Play (T- shirt, springskor, vattenflaska och fika)
Föräldramöte kl. 19.00
Onsdag
Torsdag
Matteläxa kap.2 digitalt (subtraktion med talsorter)
Läs- och skrivläxa kap 1
Fredag
Idrott (endast skor)

Trevlig helg önskar Katta

