Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hejsan!

Vecka 39

Det är mycket som är på gång nu i skolan! Den här veckan har vi haft
skoljoggen. Vädret var skönt, stämningen god och alla deltog efter sin
egen förmåga.
På måndag är det orienteringsdag och vi åker buss ut till Hammarskog.
Vi vill påminna om att alla ska ha med sig en tom matlåda den dagen
som vi sedan fyller på med pastasallad här på morgonen. Vattenflaska är
ett måste och kläder efter väder såklart! Se mer info nedan.
Det pågår just nu en inspektion av Uppsalas skolor där ni
vårdnadshavare ska delta. Vi skickar ut ett brev samt en länk med en
enkät till er via e-post under måndagen. Frågorna ska besvaras senast
den 21/10-16.
Fotograferingen sker på tisdag, 4a på eftermiddagen och 4b på
förmiddagen.
Fredagen den 30/9 är det studiedag vilket innebär att barnen är lediga.
Läxor den här veckan är i matte och svenska. I matte ska barnen lära sig
begreppen term, term, summa samt term, term differens och veta vilka
ord som hör till addition samt subtraktion. Dessutom ska de använda sig
av sina kunskaper när de räknar uppgifterna.
I svenska är det en läs- och skrivläxa. Instruktioner finns i häftet som
barnen tar med sig hem. Det som inte stämmer är inlämningen av den
läxan, den kan lämnas in antingen på torsdagen den 29/9 eller måndagen
den 3/10.
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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Orientering i Hammarskog – mån 26/9

Då var det dags för orientering igen. Bussarna går från skolan ca 08.45
och vi beräknas vara tillbaka i skolan ca 13.30. Barnen börjar vanlig tid
08.20.
-

År 4 orienterar gruppvis med hjälp av vuxen

-

År 5 orienterar parvis runt en snitslad bana där vuxna är
utplacerade alternativt en ”traditionell orienteringsbana” med
riktiga kontroller som de också gör parvis.

Eleverna får mat från skolan i form av pastasallad och juice. Därför ska
varje elev ha med sig en tom matlåda som vi fyller på på morgonen innan
avfärd.
År 4 äter matsäcken längs med banan medan år 5 äter den efter
genomförd orientering.

Ta med:
-

Tom matlåda och vattenflaska.

-

Kläder efter väder. Tänk på att det kan vara blött ute i skogen.
Ordentliga skor är att rekommendera (kanske ett par att byta
med t.o.m.)

-

Lite extra fika om så önskas dock ej godis eller läsk.

-

Sist men inte minst ett glatt ”kontrollerat” humör! 

Vi ser fram emot en härlig dag i Hammarskog!
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Mvh klasslärarna och Matts på Sporten

