Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag den 17 mars 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Den här veckan känns det som om våren hälsade på. Det har varit en solig
och rolig vecka.
I måndags gick vi alla i fyran och femman till Relita-hallen för att åka
skridskor några timmar. Vi fick gå i härligt solsken och sedan fin
skridskoåkning. Det var så roligt att se så många barn både kämpa för
Trippeln och även ha roligt och leka på isen!
Resten av veckan har vi arbetat på med att bl a skriva om nya
Nordenländer, läsa upp argumenteringar och lära sig om ljud. På idrotten
är det räck och ringar och nästa vecka 12 är det slöjdbyte.
Vi läser minst 15 minuter varje dag, och de allra flesta har fått in en fin
rutin med sin bänkbok. Många berättar också om att man kommit igång
med bra läsrutiner även hemma - hurra! Här kan ni hämta läsloggen för
den läsning som eleverna ska göra hemma, så ofta det går, gärna varje
dag....
Hela Ångelstaskolan 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
Nu är fler än hälften av samtalen klara. Tack för mycket trevliga och
givande samtal med alla er föräldrar och barn!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
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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 12 är det en läxa i engelska.
Ha en trevlig helg och vecka!
Petra
Vecka 12

Måndag

Kom ihåg att Idrott
märka alla
kläder, vantar,
strumpor och
mössor…!
Kläder efter
väder, såklart

Tisdag

Den här
veckan är
det
slöjdbyte!
OBS!
Lektionen
startar kl.
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Onsdag

Torsdag

Idrott

Fredag

Läxa i
engelska
Musik sista
timmen
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