Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!
Tiden går fort och vi har redan kommit fram till advent!
I so jobbar vi just nu med historia och lär oss om hur det kunde vara att leva i
Sverige förr i tiden. Många kan mycket om ämnet och nu ska barnen få i läxa att
intervjua någon äldre person hemma. Mor- eller farföräldrar eller någon granne
kanske är snäll och ställer upp och svarar på lite frågor. Barnen får med sig ett
papper hem med frågor. På papperet ska man sammanfatta vad intervjupersonen
berättat. Så när man intervjuar kan det vara bra att ha ett kladdpapper som man
kan skriva anteckningar på medan man pratar. Läxan ska redovisas på fredag.
I matte ska vi under veckan avsluta kapitlet om statistik. Vi kommer att ha en
diagnos i slutet av veckan så att barnen får visa vad de lärt sig. Läxan blir att lära sig
begreppen och dess innebörd på sammanfattningen samt att de får ta med sig lite
material hem att träna på. I skolan tränar vi också såklart!
I svenska jobbar vi fortfarande med olika texttyper samtidigt som vi har börjat träna
lite extra på stavning. Vi har sett att det finns behov av det i klasserna.
Det är sista veckan på läsläxan och den ska lämnas in på torsdag eller fredag. Trots
att läxan är slut är det bra om barnen fortsätter att läsa böcker hemma eftersom
det är ett bra sätt att lära sig stavning samt nya ord.
Vi har hälsningar från skolrådet att det behövs ytterligare två representanter från
Ångelstaskolan till skolrådet.
Slutligen påminner vi om att det läggs ut ett månadsblad på hemsidan varje månad
där man kan läsa om vad som är på gång på de olika
skolenheterna. Där kan man också läsa om vad skolrådet och
föräldraföreningen håller på med för närvarande.
Ha nu en bra vecka!
Hälsningar Annica och Helena

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se

