Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag 19 maj 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Vilken fin dag vi hade på klassresan! Tack till Maria som ordnade och till
Helena, Hanna, Åsa, Frida och Johan som följde med

Den här veckan har vi ju haft hälsovecka på skolan. Den inleddes på
måndagen och avslutas idag fredag. Eleverna har fått i uppgift att Ånga På
hemma, dvs bokföra en timmes pulshöjande aktivitet varje dag. I onsdags
hade vi ju höjd puls många roliga timmar 
Från och med nu är det inga läxor, utan vi arbetar på med att avsluta
femmans kurs i de olika ämnena. Eleverna finslipar sina kunskaper i
algoritmer, alltså att ställa upp uträkningar för de fyra räknesätten i
matematik. Det är många elever som behöver träna upp sina
förmågormed både 10-kamrater och multiplikation för att matten ska bli
fortsatt intressant  Heja På 
Under maj månad händer det några schemabrytande aktiviteter. Läs
månadsbladet här för info. Jag sammanfattar det som gäller för oss på
mellanstadiet:
*Nästa vecka 21 är det ”Karuselldag” på tisdag förmiddag den 23/5 och
Vandringsdag på onsdag den 24/5, därefter lovdagar den 25-26/5 (Kristi
Himmelsfärdsdag)
*Vecka 22 är det friidrottsdag på Österängen fredag den 2/6, vi cyklar dit
med medhavd matsäck som man får från skolan.
*Vecka 23 inleds med 2 lovdagar eftersom det är klämdag och
Nationaldag. Onsdag den 7/6 har vi en lite ”finare” lunch på skolan för
våra femmor och den 9/6 är det skolavslutning. Mellanstadiet har sin
avslutning kl. 10.00. Klassen samlas 9.40 i klassrummet och efter
avslutningen i matsalen som 4orna ansvarar för träffas vi i klassrummet
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(ca 10.45) Föräldrarna bjuder på tårta och vi önskar varandra en glad
sommar och såklart :Lycka till inför 6an.
Här hittar ni veckobrevet om ni enkelt vill skriva ut den här informationen.
Ha trevlig helg och vecka!

Vecka 21

Kläder efter
väder, såklart

Måndag

Tisdag

Idrott

Karuselldag
8,20-10,30

Vecka 22

Måndag

Tisdag

Kläder efter
väder, såklart

Idrott

Slöjd
för sista
gången!

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vandringsdag

Kristi
Himmelsfärdsdag
Lov

Klämdag

Torsdag

Fredag

Lov

Vattenflaska

Vattenflaska

Onsdag

Friidrottsdag
på Österängen
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Vecka 23

Kläder efter
väder, såklart
Vattenflaska

Måndag

Tisdag

Klämdag
Lov

Nationaldag
Lov

Onsdag

Ta med
plastpåsar
för att
tömma
bänken!!

Torsdag

Fredag

Skolavslutning
Samling 9.40
Skoldagen slutar ca
11.30
OBS! Ingen
skollunch!

5ornas
Lunch på
skolan

