Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag den 10 mars 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Vilken härlig avslutning klassen hade i förra veckan! Tack alla föräldrar för
ett välordnat och roligt skoldisco. Barnen har berättat att det kom in över
9000kr! Nu fortsätter vi att fundera över hur pengarna ska komma alla
eleverna till godo på bästa sätt. Många vill ha en klassutflykt, en del
önskar även övernattning, men ni föräldrar är ju de som bestämmer... Vi
återkommer om detta såklart!
I torsdags var vi på biblioteket för att få boktips och låna nya böcker.Alla
ska nu ha en bänkbok, vi har lässtund varje dag och läslogg varje månad,
både hemma och i skolan. Här kan ni hämta läsloggen för den läsning som
eleverna ska göra hemma, så ofta det går, gärna varje dag....
På lördag den 11 mars är det födelsedagskalas på Brantingsbiblioteket.
På måndag 13 mars (vecka 11) går vi till Relitahallen för att åka skridskor.
Senast det datumet behöver eleverna skridskor som passar.
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Tack för alla givande och informativa utvecklingssamtal. Det är så roligt att
få delta och bidra i era barns utveckling, och det är så fint att uppleva hur
de tar mer och mer ansvar för sin skolgång!
Här hittar ni länken till UNIKUM, 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.

http://arsta-angelstaskolan.uppsala.se/nyheter/nytt-pedagogisktdokumentationssystem/
Eller googla på Unikum och klicka via log in. Unikum finns också som
en applikation för både Iphone och android. Ni borde själva kunna
stänga av aviseringar om man tycker att det blir för mycket pling just
nu…. Titta i inställningar i er unikum-profil.
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.
Nästa vecka 11 är det en läxa i engelska.
Ha en trevlig helg och vecka!
Petra

