Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev klass 4B

Vecka 19

Hej!
Jag hoppas att ni alla haft en skön ledighet nu när vädret varit toppen och man kunnat
vara ute massor. Nu går veckorna fort och vi kommer att ha massor av roliga aktiviteter
och friluftsdagar som vi ska hinna med. Bland annat så är det vi som övar inför
skolavslutningen vi startade redan i torsdags med repotoaren.
Till skolavslutningen kommer det att behövas en del utklädning som jag återkommer med
längre fram.
Hälsovecka och skoljoggen
Nästa vecka är det hälsovecka på Ångelsta och vi ska jobba extra mycket med vår hälsa
och vi kommer att stoppa in någon extra form av rörelse varje dag. T. ex. så kommer vi
att ha dansbingo, en bana som vi går runt skolan för att komma runt Sverige eller ännu
länge tillsammans. På tisdag morgon ska vi gå upp till 4H gården för att

titta på den plats där vi ska börja odla. Vi har precis blivit med i ett
projekt tillsammans med Naturskolan som heter ”Odla i skolan” och i
höst kommer vi att kunna skörda. Se till att eleverna har på sig skor
som tål att bli smutsiga och gå i jorden med! Vi kommer att ha massage
och avslappning i klassrummet och på onsdagen springer vi skoljoggen efter lunch som
ni fått mail hem om redan. Eleverna kommer även att få hem ett aktivitetskort som
heter ”Ånga på veckan” de ska fylla i varje dag hemma. Saker som eleverna gör för att
aktivera sig och för att de vill vara med och tävla gör denna vecka lite extra av.

Kom ihåg till vecka 20:
Mån: Musik
Tis: 4H på morgonen, ha på dig skor som tål att bli
smutsiga! Idrott
Ons: Skoljoggen efter lunch, ta med springkläder, skor
och vattenflaska.
Tors: Vi övar inför skolavslutningen med 4A
Fre: Slöjd
Läxor ligger under läxfliken, vi har läslogg, engelska och No-läxa denna vecka.
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Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se

