Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag den 31 mars 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Jag vill återigen tacka alla familjer för givande och motiverande
utvecklingssamtal! Nu har vi några månader på oss att arbeta mot alla
kloka mål som eleverna har satt upp.
Flera av er har ställt frågor angående hur det blir i 6an på Palmblad, och vi
återkommer med information längre fram efter påsk.
Nästa vecka 14 är det en påskläxa i engelska. Förutom att göra
uppgifterna ska eleverna lära sig att stava meningarna i övning 2. Välj 5
meningar som du lär dig bra. Välj alla 8 om du tycker att du klarar av
det. På fredag ska du lämna in läxan och dessutom får du skriva
meningarna. Ha det så roligt och lycka till!
Här finns facit till övningarna.
På onsdag ska vi fira att vi numera kan kalla oss för en Hälsoskola, med
hälsoråd, rastaktiviteter värdegrundsarbete och annat som ger oss
möjligheter att må bra och lära oss massor. Dagen börjar på skolgården
med hissning av den nya flaggan och tal av rektor Carina. Sedan fortsätter
dagen både ute och inne och till lunch blir det kyckling med klyftpotatis.
Hela Ångelstaskolan genomför ett Skrivprojekt (Skapande Skola) under
ledning av författarinnan Anette Skåhlberg. Hon var i klassen hela
torsdagen och nu finns det så många spännande, roliga, kluriga och
kreativa berättelser att lyssna på. Eleverna kommer att få dela med sig av
sin berättelse på olika sätt och vi ska ha en temadag den 7 april då vi
gemensamt avslutar projektet.
Lyssna till hennes berättelser på hennes podd genom att klicka här.
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....
Ha en trevlig helg och vecka!
Petra
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Vecka 14

Måndag

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

Tisdag

Slöjd
OBS!
Lektionen
startar kl.
8.10

Onsdag

Torsdag

Hälsocertifiering
Dagen börjar
Idrott
ute och det blir
mera ute ....
Kläder efter
väder såklart!

Fredag

Läxa i
engelska
Lästemadag
Musik sista
timmen

Studiestuga:
14.30-15.30
Påsklov nästa
vecka!
Glad påsk

