Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag 12 maj 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Den här veckan har varit intensiv med många olika arbeten under
lektionerna. Eleverna har blivit klara med sitt arbete i astronomi, inlett
nästa område om enkla mekaniska maskiner, vi har nosat lite mera på
1600talet och lärt oss lite mer om Hinduismen.
Under maj månad händer det några schemabrytande aktiviteter. Läs
månadsbladet här för info. Jag sammanfattar det som gäller för oss på
mellanstadiet:
*Nästa Vecka 20 är det Hälsotema på skolan och Klassresa den 17/5
*Vecka 21 är det ”Karuselldag” på tisdag 23/5 (information kommer) och
Vandringsdag på onsdag 24/5, därefter lovdagar den 25-26/5 (Kristi
Himmelsfärdsdag)
*Vecka 22 är det friidrottsdag på Österängen 2/6, dit cyklar vi på
mellanstadiet. Den 5-6/6 är det lov eftersom det är Nationaldag,
*Vecka 23 Onsdag den 7/6 har vi en lite ”finare” lunch på skolan för våra
femmor och den 9/6 är det skolavslutning.
Nu är det beslutat att Mellanstadiet har sin avslutning kl 10.00.Jag har
fått information om att fikagruppen kommer att ordna med fika, och jag
undrar om ni tycker att det är bäst att ha det före eller efter avslutningen?
Hör av er om vad ni beslutar så ser jag till att informationen kommer ut.
Här hittar ni veckobrevet om ni enkelt vill skriva ut den här informationen.
Ha trevlig helg och vecka!

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se
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