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Nu är det bara en vecka kvar innan vi får ett skönt påsklov med förhoppningsvis lite
varmare grader i luften! Denna vecka har vi haft återbesök av författaren Anette som
guidat eleverna så de ska kunna färdigställa sin bok. Om man vill kan man lyssna på
några av hennes böcker på hennes podd. Här är en länk till den.
http://www.soundcloud.com/anetteskahlbergpodd
Denna vecka har vi även haft lite extra fokus på nyheter och har fått ta del av många
spännande nyheter från Uppland.
Nästa vecka kommer 4a att gå till biblioteket på måndag. Bägge klasserna kommer
att besöka Vaksala kyrka för att ta del av deras påskvandring. På onsdag kommer
hela skolan att ha schemabrytande aktiviteter en del av dagen eftersom
Ångelstaskolan kommer bli en hälsocertifierad skola. Vi kommer ha en ceremoni
med tal, dans, flagghissning och invigning av ett nytt lekförråd. Vi kommer även
leka tillsammans och serveras en god lunch med efterrätt.
Läxor denna vecka är att bägge klasserna har musikprov på torsdag (OBS! Dag)
Svenskläxan är att skriva klart och göra eventuella ändringar i sin fina bok till på
fredag Träna gärna på att läsa den högt för någon eftersom målet är att båda fyrorna
är att ska läsa sina böcker för fadderbarnen. Vi kommer även att arbeta vidare med
den i skolan vid två tillfällen under veckan.
Framöver kommer vi att ha läsning som läxa men vi kommer göra på lite olika sätt i
klasserna. Till på fredag ska 4a ha läst klart och gjort tillhörande uppgifter i de nya
böckerna. Eleverna har själva fått välja bok och de som läser Sejtes skatt läser s. 9-26
och de som valt Minya och uppdraget läser s. 4-10. I 4b är det en läsläxa under hela
april och barnen väljer själva en kapitelbok att läsa ur. Barnen ska läsa lite varje dag
och göra en liten uppgift till det lästa. Arbetsbladet lämnas in till Helena den 2/5. Vi
kommer fortsätta fokusera på nyheter i båda klasserna och nästa vecka är det
frivilligt att nyhetsrapportera.
Här nedan är en inbjudan till en bokrelease. Anette släpper en ny bok på påsklovet
och alla är varmt välkomna. Man behöver bara meddela om man kommer om man är
ett större sällskap.
Hälsningar Annica och Helena
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