Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev klass 5B

Vecka 9 inför vecka 10

Hej!
Jag hoppas att alla fått njuta lite av sportlovsledigheten med sol och snö som kom till
oss i sportlovsveckan. Jag har åkt slalom och skridskor och varit ute mycket i friska
luften. Vi har haft en lugn vecka. Författarbesöket i går torsdag blev mycket lyckat, vi
startade dagen alla femmor tillsammans. Där fick vi lyssna på författaren Anette
Skåhlberg som berättade och läste lite ur hennes böcker. Timme två var det dags att
rita bilder som eleverna sedan fick limma in i en bok och skriva till . Vi hade sedan
skrivarverkstad och fick tips och ideér på hur man ska tänka när man skriver en bok.
Alla elever var engagerade och gjorde sitt bästa. De verkade tycka att det var en
lyckad dag. I vecka 13 kommer Anette tillbaka och vi ska slutföra våra arbeten.
Friluftsdag på måndag 13 mars
Jag skickade hem ett separat mail om denna idrottsdag i måndags där jag berättade att
vi promenerar till Relitahallen och åker skridskor. Viktigt att alla packar så lätt de kan
med skridskor och hjälm i en ryggsäck så att det blir smidigt att bära sina saker på
ryggen. Matsäck, pastasallad med festis finns att få på morgonen från skolan. Ta med
en tom matlåda till detta. Extra dryck är viktigt att tänka på eller en tom vattenflaska
som vi kan fylla på med vatten. Vi kommer att promenera tillbaka vid klockan 13. När
eleverna är tillbaka så är skoldagen slut, dvs lite tidigare än vanligt.
Utvecklingssamtal vecka 10
Tis – Ida
Ons- Mira och Wilma
Fre – Axel H
Bibliotek
På onsdag promenerar vi till Biblioteket igen och lämnar tillbaka och lånar nya böcker.
Läxtimmen på torsdagar öppnas nu upp så att eleverna kan välja vilken dag i veckan som
de vill gå på studiehjälp. Du har möjlighet att välja på måndag, tisdag eller torsdag.
Kom ihåg till vecka 10:
Mån: Musik på Årsta
Tis: Slöjd
Ons: VIP
Bibliotek
Tors: Idrott
Fre: Idrott
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