Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Vecka 42

På måndag åker vi till Fyrishov och badar hela dagen.
Mer information har ni fått i ett brev från Matts men
det finns också att läsa här
nedan.
Den här veckan är det dags för 4A
att gå till biblioteket. De går
dit på onsdag så kom ihåg att ta
med lånekort och böcker om man har
några hemma.
Det är nu dags för slöjdbyte, det
innebär att på fredag ska de som haft textilslöjd på
Årsta nu ha trä- och metallslöjd här på Ångelsta och
vice versa.
Matteläxan den här veckan är att bli säker på
multiplikationstabellerna 2 och 3. Träna kan man göra på
www.kunskapsstjarnan.se.
I svenska är det en läs- och skrivläxa. Liksom förra
gången ska texten läsas några gånger. Barnen ska kunna
återberätta innehållet muntligt samt skriva frågor och
svar till texten. Frågorna ska de få ställa till
klasskompisarna på fredag då läxan ska lämnas in.
Det var allt för den här gången. Lev väl!
Hälsningar Annica och Helena

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
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Måndag 17 okt är det dags för 4A och 4B att åka till Fyrishov för
uppsimning och bad i äventyrsbadet. Vi åker buss dit men samlas som
vanligt i skolan 8.20 och slutar vanlig tid 14.25. Skolan står för hela
kostnaden.
Kunskapskravet för simning i år 6 är att eleven kan simma 200 meter
(bröstsim) varav 50 meter är i ryggläge. Den elev som inte uppfyller
kravet för simkunnighet när vi gör simtestet i år 5 kommer att erbjudas
simskola på Fyrishov under skoltid det läsåret. Redan nu i år 4 provar vi
att simma detta kunskapskrav så eleverna får ett litet kvitto på hur de
ligger till inför simtestet i år 5.
Efter uppsimningen kommer barnen få bada fritt men vad gäller att
hoppa från trampolinerna så är det tillåtet att hoppa från 7:an men inte
högre.
För den elev i som vill klara av grenen simning i Ångelstatrippeln
(frivilligt) så ska man i år 4 under tidsgränsen 45 min totalt simma 400
meter.
Det är i år inte tillåtet att handla något på Fyrishov. Eleverna får mat
ifrån skolan i form av pastasallad, juice och bröd. Därför behöver varje
elev ha med sig en tom matlåda (vi fyller matlådan på morgonen innan
avfärd) och gärna ett par bestick. Det går bra att ha med lite extra fika
dock inte godis eller läsk.
Eleverna ska ta med:
- Badkläder och handduk
-

Eget hänglås till skåp för att slippa förvara sina kläder i simhallen

-

En tom matlåda + bestick.

-

Ett glatt badhumör såklart!

Vänliga hälsningar
Matts & klasslärarna

