Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Torsdag 29/9 2016

Den här veckan startade med skolfotografering, hoppas att ni får hem fina bilder på era
barn!
Vi har haft våra första lektioner i SMILE. Vi har tränat på färdigheten ”Att lyssna” och
haft roligt när vi tränat genom att spela rollspel. Eleverna har fått en läxa angående
detta, de har med sig den hem idag. Ni vuxna behöver hjälpa till, men era barn kan
berätta hur det går till! SMILE-läxorna kommer att vara till tisdagar.
På svenskalektionerna har vi jobbat med hur man skriver frågor (frågeord, frågetecken)
och hur man kan skriva om ett påstående till en fråga genom att ändra ordföljden.
På mattelektionerna har vi arbetat med koordinatsystem, det var ett ganska lätt område
tyckte klassen. Vill ni spela ”sänka skepp” hemma, så är det förstås ett kul spel som
passar i sammanhanget. Man behöver bara rutade papper och pennor. Vi kommer snart
att börja jobba med multiplikation, därför blir det en frivillig läxa i matte till nästa vecka
som handlar om upprepad addition. Den är bra att göra som förberedelse inför arbetet
med multiplikation.
Veckans elev har verkligen varit en höjdare hittills! Kul att se era barn berätta om valfritt
ämne, det märks att ni föräldrar engagerar er i detta. Vi ser fram emot
Veckans Elev
kommande presentationer!
Idrotten kommer fr.o.m. nästa vecka att vara inomhus. Matts hälsar att det
ofta är några som glömmer ombyteskläder, så kom ihåg att hjälpa era barn
att få med sig det!

Att tänka på inför
presentationen:

Vi har haft en utrymningsövning som gick bra. Vi har också haft både
klassråd, elevråd och hälsoråd veckan som varit.

1.
2.
3.

På onsdag ska vi ha utflyktsdag till Skölstaskogen hela dagen. Skolan ordnar
lunch, men man får ha med sig eget fika också om man vill. Vi hoppas på en fin dag,
men se till att era barn har ordentligt med kläder! Särskilt händer och fötter brukar
kunna bli kalla efter en stund.
På torsdag går vi till biblioteket, de som redan har egna lånekort får gärna ta med sig
dem.
Nästa vecka har följande elever utvecklingssamtal: Mohamed, Hedvig, Theo, Victor, Alva
och Vilmer.

Kom ihåg vecka 40
Måndag
Tisdag
Idrott inomhus (ombyte)
SMILE-läxa (att lyssna)
Onsdag
Utflyktsdag
Torsdag
Frivillig matteläxa kap.5 digitalt (Upprepad addition)
Läs- och skrivläxa kap. 5
Biblioteket (ta med lånekort)
Fredag
Idrott inomhus (bara skor)

Trevlig helg önskar Katta

Förberedd
Tydlig
Ögonkontakt

