Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

V.37

I tisdags hade vi en mycket trevlig fair-playdag. Alla barn var
engagerade och verkade ha roligt.
Idag har vi delat ut de första läxorna. Matteläxan ska lämnas
in på torsdag. I engelska ska barnen läsa texten och lära sig
exempelvis att räkna. Mer information finns på läxpappret
som eleverna har tagit hem idag. Länken man kan använda sig
av när man gör sin läxa i engelska är:
http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-4/#
Kom ihåg att textboken i engelska alltid
ska vara i skolan tisdag, torsdag och
fredag.
På onsdag ska 4A gå till biblioteket. Kom
ihåg lånekort.
Torsdag sedan är det dags för föräldramöte
och vi börjar kl. 19.00 i matsalen. Varmt
välkomna!
Vi har fått en hälsning om att det behövs nattvandrare här i
området. Nedan finns mer information om det.
Trevlig helg!
Hälsningar Annica och Helena

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se
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Hej,
Vil du vara med och göra Årsta/Salabacke/Slavsta tryggare för våra ungdomar?
På lördag den 10 september klockan 21:00 träffas de föräldrar som vill vara med och
nattvandra. Vi möts vid Årsta 4Hs klubblokal, Vitkålsgatan 78a.
Vi vandrar för att skapa en tryggare miljö för våra ungdomarna genom vuxen närvaro. Är vi
många delar vi upp oss i mindre grupper om 3-4 personer och traskar runt ett par timmar i
de områden där ungdomar rör sig, pratar med dem och hjälper till som vanliga
medmänniskor om något händer. Stiftelsen Nattvandring.nu tillhandahåller röda
jackor/västar, försäkring med mera – helt utan kostnad.
Vi planerar att vandra varannan vecka, fredag eller lördag, under hösten. Ni kan hitta
information om nästa nattvandringstillfälle m.m. på facebooksidan Nattvandring.nu
Årsta/Salabacke. Ni kan även höra av er till arsta-salabacke@nattvandring.nu för information,
frågor m.m. Mer information om nattvandring finns även på Nattvandring.nu
Sprid gärna informationen och hör gärna av er om ni har frågor.
Hoppas vi ses snart.
Vänligen
Anne, Erik, Fatemeh, Hassan, Lena och Lena

