Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev klass 5B

Vecka 13 inför vecka 14

Hej!
Vi har denna vecka fortsatt med vårt skrivprojekt (skapande skola) där vi fick vårt
andra besök av författaren Anette Skåhlberg. Anette har hjälpt oss att skriva klart
våra böcker och nu börjar vi få ett färdigt resultat. Vi kommer att läsa upp våra böcker
för våra fadderbarn på fredag den 7 april. Vi läser då våra berättelser för varandra och
har lite påskmys tillsammans.
Detta blir också min sista dag i klassen. Jag vill passa på att tacka för ett
gott samarbete. Det känns såklart sorgligt att lämna klassen mitt i terminen men jag
lämnar över klassen med varm hand till Eva Franke som känner klassen väl. Det är inte
många veckor kvar förrän det är elevernas tur att lämna Ångelstaskolan. Ni har
fantastiska barn som kommer att gå långt! Jag kommer att sakna er alla! Tack för dessa
två läsår och för att jag fått lära känna er och era barn!
Hälsodag onsdag 5 april, temadag under förmiddagen. Vi arbetar med våra fadderbarn
även denna dag vi ska 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. Vi kommer att ha massage, hälsolekar och mycket annat. Till lunch blir
det kyckling med klyftpotatis och en smothie till efterrätt.
Utvecklingssamtal vecka 14
Tis - Julia
Ons – Elin, Frida
Kom ihåg till vecka 14:
Mån: Musik
Tis: Slöjd
Ons: Hälsodag, skolan blir hälsocertifierad.
Tors: Idrott
Fre: Faddertimme med bokläsning.
Idrott
Engelskaläxa som handlar om påsken. Ligger under fliken läxor på hemsidan.
Påminner om läxhjälpen måndag, tisdag och torsdag efter skolan 14:30- 15:30
PÅSKLOV vecka 15
Trevlig helg på er och tack för dessa två läsår tillsammans hälsningar Frida
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