Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag den 3 mars 2017
Skoldiscodagen!
Hejsan alla familjer i 5A.
Hela Ångelstaskolan har genomför ett Skrivprojekt (Skapande Skola)
under ledning av författarinnan Anette Skåhlberg. Hon var i klassen hela
torsdagen och kommer tillbaka vecka 13 för att hjälpa till att slutföra alla
berättelser som eleverna är i full färd med att författa.
Alla ska nu ha en bänkbok, vi har lässtund varje dag och läslogg varje
månad, både hemma och i skolan. Läsloggen som eleverna har fått i
skolan finns att ladda ner under länken ”information som delats ut”
Torsdagen den 9 mars går vi till bibilioteket för att lämna tillbaka de
gamla böckerna, låna nya och få bokprat med tips av
barnboksbibliotikarien Eva Tanner.
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Måndag 13 mars (vecka 11) går vi till Relitahallen för att åka skridskor.
Senast det datumet behöver eleverna skridskor som passar . Eleverna får
en lapp hem och den finns också att ladda ner under ”information som
delats ut”
Fortsättning på nästa sida!
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Alla har fått mail om utvecklingssamtalstider och det verkar fungera bra
med byten alternativt att kontakta mig. Varmt välkomna!!
Här hittar ni länken till Unikum:
http://arsta-angelstaskolan.uppsala.se/nyheter/nytt-pedagogisktdokumentationssystem/
Ni loggar in med e- legitimation. Ta gott om tid att klicka runt så att ni
hittar både våra planeringar (det vi jobbar med i skolan) bedömningarna
(blå rutor) och kunskapsmatriser (visad kunskap) Fundera gärna i förväg
över vad som är bra studiemål för resten av terminen i femman.
Kom ihåg att ta del av månadsbladet för mars som finns på första sidan
på hemsidan.
Nästa vecka 10 är det inga läxor. Däremot är det jättebra att använda
torsdagens studietid till att arbeta med skrivprojektet eller något av de
mål som vi formulerat vid utvecklingssamtalet.
Ha en trevlig helg och vecka!
Petra

