Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

V. 21-22

Nu är det inte många veckor kvar av terminen men vi har en hel del som
vi ska hinna med.
Till att börja med tränar klasserna för fullt inför avslutningen. På tisdag
den 23/5 är det en extraträning på Årstaskolan kl. 8.20 därför börjar
båda klasserna där den dagen, likaså tisdagen den 30/5. Avslutningen är
kl. 10 den 9/6 och då är ni välkomna. Mer detaljer om den dagen
kommer.
På onsdag sedan är det vandringsdag och ni har redan fått hem
information om den dagen men för säkerhetsskull hittar ni den
informationen längre ner i brevet. Barnen slutar när vi kommer tillbaka
vid 14-tiden och som vanligt går det bra att vara kvar här om man
behöver.
Torsdag och fredag är det lovdagar.
Fredagen den 2/6 har vi friidrottsdag på Österängen. Vi kommer att
cykla dit och hem. Det är bra om man redan nu kontrollerar att man har
en fungerande cykel och cykelhjälm. Om man inte har en cykel kommer
det finnas möjlighet att promenera till Österängen tillsammans med en
vuxen. Vi kommer att skicka hem mer detaljerad information om dagen
när den närmar sig.
Läxor de närmaste veckorna är att träna in sångtexterna inför
avslutningen. Mona håller på att göra i ordning ett häfte som barnen
kommer att få med sig hem under veckan.

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se
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Datum att komma ihåg:
23/5 start kl. 8.20 på Årstaskolan
24/5 vandringsdag
25-26/5 lovdagar
30/5 start kl. 8.20 på Årstaskolan
2/6 fridrottsdag
5-6/6 lovdagar
9/6 avslutning 10.00
Trevlig helg!
Hälsningar Annica och Helena

__________________________________________________________
Till elever och föräldrar
Vandringsdag ons 24/5
Onsdagen den 24/5 kommer åk 4-5 på Ångelstaskolan att vandra
på den led som finns från Årsta bort mot och in i Vedyxaskogen.
Målsättningen är att alla elever klarar att vandra sträckan som är
ca 14 km. Denna vandring är den sista av fyra grenar i
Ångelstatrippeln (de övriga är som bekant skoljogg, simning och
skridsko).
Tider
Vi samlas i respektive klassrum 8.20 innan vi börjar vår vandring
ca 9.20-9.30.
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Alla går gemensamt första delen till Viltvattnet som ligger i
Vedyxaskogen. Därefter går vi i lite mindre grupper beroende på
tempo. Lunch äter vi vid viltvattnet.
Vi är tillbaka på skolan ca 14.00.
Utrustning
Lämpliga skor och strumpor för långpromenad (inte för tunn
sula). Tänk på att inte ha nya skor som kan ge skavsår. Tips på
skavsårsplåster är compeed som finns att köpa på apoteket. Ett
sådant plåster bör sättas på kvällen innan om blessyrer redan
finns.
Kläder efter väder är såklart att rekommendera. Gärna lager på
lager så att man lätt kan justera hur mycket man har på sig.
Matsäck
Från skolan får eleverna korv med bröd (som vi grillar på
lunchplatsen), juice samt en risifrutti.. Detta fraktar skolan till
lunchplatsen vid Viltvattnet. Lite extra matsäck hemifrån är att
rekommendera. Bra mat för utflykt som dessutom är näringsriktig
tycker vi är bra.
Glöm för all del inte vattenflaskan.
Vi hoppas på en lyckad dag!!
Vänliga hälsningar
Matts på Sporten och klasslärarna

