Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev klass 4B

Vecka 20

Odling på schemat- vårt projekt med naturskolan på 4H
Vilken fantastisk vecka vi har haft! Vi fick en tuff start på veckan med blåst och regn
sedan sprack det upp och blev fint väder lagom till vi skulle till 4H gården på tisdagen
och förbereda inför vårsådden som vi ska göra på måndag. Vi har fått två stycken
bäddar på 3*2 m som vi får plantera potatis, lin, blommor och purjolök i och vi får ta
hand om kryddlandet som ligger intill och även plantera tomater i växthuset. På måndag
är vi på 4H och sår, planterar plantor och fixar fram till lunch. Vi fortsätter att jobba
med hållbar utveckling, blommor, frön och bär, till hösten kommer vi att skörda det som
vi har sått nu och titta och lära oss ännu mer om frön och fröställningar m.m. Jag
återkommer med mer information, tanken är att dem som har möjlighet och vill ska få
skriva upp sig på en vattningsdag under sommarlovet.

Skoljoggen gick av stapeln i onsdags och många slog sina rekord sedan i höstas.
Friluftsdagarna fortsätter nu och nästa är redan på tisdag. Vi cyklar tillsammans (eller
går för dem som inte får hit någon cykel) till Österängen vid 8:45. Vi cyklar hem så att
vi är tillbaka till skolan senast 14:15.
Ingen mer bibliotekstimme denna termin
Vi hinner inte gå till biblioteket något mer denna termin då vi har så mycket annat att
hinna med så om du/ni vill ha hjälp med att lämna tillbaka böckerna så tar jag in dem
senast torsdag 26 maj så kan jag åka förbi och lämna dem efter jobbet.
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Skolavslutning 9 juni
Vi övar för fullt inför skolavslutningen och alla elever har nu fått hem ett häfte med
sånger att träna på. Vi återkommer när det är bestämt vilken tid vi ses. Som det ser ut
nu kommer år 4 att få visa sin föreställning två gånger för att vi annars blir för många
barn och vuxna på samma gång och med tanke på brandrisken i matsalen.
Kom ihåg till vecka 21:
Mån: Vi är på 4H fram till lunch och planterar, rensar, gödslar och fixar med 4A.
Ta gärna med frukt och vattenflaska. Oömma kläder och skor/stövlar som får bli
smutsiga och för dem som vill handskar.
Vi över inför skolavslutningen sista timmen med 4A
Tis: FRIIDROTTSDAG på Österängen, vi cyklar tillsammans eller går för dem som
inte har cykel se mail från mig som ni fått under veckan. TA med MATSÄCK!
Tors: Vi övar inför skolavslutningen med 4A
Fre: Slöjd
Inga fler läxor denna termin, (sångerna blir dock en liten läxa att lära sig om du
inte redan gjort det)
Trevlig helg på er/ Frida

