Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Vecka 18

Våren är här men något riktigt vårväder har vi inte sett av än.
Förhoppningsvis är det på gång. Barnens odlingar i klassrummet tar sig
inför utplanteringen. I onsdags var bägge klasserna vid 4H för att
förbereda arbetet där och de arbetade ivrigt tillsammans med personal
från Naturskolan.
I år är det våra klasser som står för programmet på sommaravslutningen
och nästa vecka kommer eleverna börja träna tillsammans med Mona.
De kommer träna två lektioner per vecka. Det är dock inget som
påverkar schemat eftersom de alltid börjar här på Ångelsta. Det kommer
dock vara några tisdagar senare i maj när de har musik på tisdag morgon
och då börjar de på Årstaskolan. Vi återkommer om när det är aktuellt.
Sommaravslutningen är fredagen den 9 juni men tid är inte bestämt än.
På onsdag kommer 4a att gå till biblioteket och samma dag
kommer bägge klasserna att städa i närområdet. Det är den
årliga städningen som många av kommunens elever gör. Det
finns påsar och plasthandskar på skolan men man kan även ta
med en egen påse om man vill och om man hellre vill ha arbetshandskar
och har det hemma.
Eleverna i 4a kommer från och med slutet av maj att ha ett föredrag inför
klassen. Mer info kommer snart. Ämnet är djur eller växt och på tisdag
ska de meddela sitt önskemål. Geografiläxa denna vecka är att läsa
texten om Sveriges indelning. Man behöver inte lära sig landskapens
placering denna gång eftersom det kommer vid ett senare tillfälle men
om man vill utmana sig kan man göra detta. Ett roligt sätt att träna kan
vara att använda denna sajt:
http://online.seterra.com/sv
I 4b håller vi på att avsluta arbetsområdet om demokrati. På fredag
kommer vi ha ett skriftligt förhör. Därför får barnen låna hem böckerna i
samhällskunskap för att kunna läsa på. Sidorna vi har arbetat med och
som ska läsas på är sidorna 68-82. Om man tycker att det är mycket att
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läsa på egen hand så kan man gå in på www.inlasningstjanst.se där 4b
fått ett klasskonto. Användarnamnet och lösenordet är HelenaFroken.
Använder man sig av inläsningstjänst så är det meningen att man ska
läsa texten samtidigt som man lyssnar. På tisdag ska alla april-läs-läxor
lämnas in till Helena.
Hoppas ni får en trevlig Valborg och första maj! Vi träffas i skolan igen
tisdagen den 2 maj.
Hälsningar
Annica och Helena

