Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 9/9 2016

Det var roligt att träffa så många av er på föräldramötet.
Den här veckan har eleverna arbetat med nya Zick Zack och tränat på att
argumentera för sin sak. Vi har också arbetat med sammansatta ord och sagor.
Vi har dessutom läst den första läsläxan tillsammans. Vi har också repeterat
alfabetet och uppmärksammat hur man formar bokstäverna korrekt.
På mattelektionerna har vi arbetat med subtraktion. Läxan till nästa vecka blir
att fortsätta träna på subtraktion (Pixel hemsidan kap.2, nivå 3). Många behöver
träna mycket på nivå 3 som innehåller uppgifter med växlingar!
Som ni hörde på föräldramötet har vi påbörjat arbetet med Bibelns berättelser
(Gamla Testamentet). Det är spännande berättelser som kan vara
lite grymma ibland. Låt gärna ditt barn berätta.
Veckans Elev
Nästa vecka kommer vi som ni också hörde på föräldramötet att
börja med Veckans Elev. Aktuell elev kommer att på fredagen
berätta om något (fritidsintresse, roliga händelser, spel eller
annat). Vi vill att eleverna ska planera sin presentation hemma
med hjälp av er.

Att tänka på inför
presentationen:
1.
2.
3.

Klassen hade en supertrevlig Fair Play- dag i Årstaparken i tisdags
med sol, konfotboll och lunch i det gröna. Eleverna visade
varandra respekt och det passar bra eftersom det är månadens VIP- ord.

Förberedd
Tydlig
Ögonkontakt

Utvecklingssamtalslappen sitter på anslagstavlan i kapprummet. Skriv upp er om
ni inte har gjort det.
Nu har skolsköterskan Monika Hurtig haft hälsosamtal med alla i klassen. Under
nästa vecka kommer hon att skicka hem information inför kommande
vaccination.
I oktober ska vi till biblioteket och då vore det bra om eleverna har egna
lånekort. Ansökningar finns att hämta i klassrummet. Lämna ansökan i slutet av
september till mig.
Kom ihåg vecka 37
Måndag
Tisdag
Idrott (ombyte)
Onsdag
Torsdag
Matteläxa kap.2 digitalt (subtraktion med talsorter, nivå 3)
Läs- och skrivläxa kap. 2
Fredag
Idrott (endast skor)
Veckans Elev: Ebba

Trevlig helg önskar Katta

