Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev klass 4B

Vecka 14

Hej!
Vi har haft en bra vecka. Ett lugn har spridit sig över klassen och med spänning och
förtjusning och ett enormt samarbete har klassen tejpat batterier någon lektion per
dag fram till onsdag.
Vi har nu lämnat in alla batterier och jag vill tacka för ert engagemang. Eleverna har
verkligen tagit denna tävling på fullaste allvar och gått runt i kvarteren och samlat och
frågat om batterier. Detta är roligt med tanke på att vi samtidigt som vi tävlar är
rädda om vår natur och tar hand om farligt avfall. Eftersom topplistan på insamlade
batterier på batterijaktens hemsida nu är borttagen tills alla registreringar är klara så
får vi vänta med att veta vilken plats vi kom på. Det vi vet är att vi ligger i topp 10 i
länet. Över 1000 klasser har varit med och tävlat i hela Sverige det blir spännande och
se vilken plats vi hamnar på. 389 kg fick klassen ihop till slut, vilket är helt fantastiskt!!!

Bra jobbat och tack till er alla som samlat och hjälpt till!

Hälsoäventyret 14/4
Nästa vecka på torsdag kommer vi att besöka hälsoäventyret som ligger på gågatan vid
MQ nere på stan. Vi kommer att få en upplevelsebaserad lektion om hälsa, sömn och
stress. Vi åker bussen ner vid 9-tiden och är tillbaka till lunch vid 11:30. Om du som
förälder har möjlighet att följa med oss eller möta upp oss på stan, så maila mig gärna.
Frida.Bergstrom@uppsala.se
Kom ihåg att påminna alla barn om att man inte ska använda sina mobiler på vår
skola om man inte har pratat med någon vuxen först. Det gäller hela skoltiden 7.3017.
Nya läxor delas ut idag fredag ligger under läxfliken på hemsidan.
Trevlig helg / Frida
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