Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!
I tisdags var det äntligen dags för Fairplay. Barnen var indelade i lag och
möttes i konfotboll där fokus var trevligt spel. Vi fick även besök av två killar
från Uppsala basket som berättade om sig själva, trevligt spel i basket och
hjälpte till med prisutdelningen. Vann gjorde lag Vaniljglassarna, men ALLA
lag gjorde jättebra ifrån sig och spelade sjyst spel! Både barn och vi vuxna
var väldigt nöjda med dagen. Här nedanför är bara två av alla fantastiskt
vackra lagflaggor.

Under veckan har vi arbetat med kompisrelationer. Barnen har fått rita
situationer som kan uppstå i klassrummet eller på rasterna och haft rollspel
om hur man kan agera i situationerna för att ingen ska bli arg eller ledsen. I
matematiken har vi arbetat med begreppen större än, mindre än och
likhetstecknet. I svenskan har vi testat på läsförståelse. Vi har tillsammans
läst en text och sedan svarat på frågor om texten. Eleverna har även fått göra
en bilduppgift med första bokstaven i deras namn. Kom gärna in i
klassrummet och titta på deras konstverk!
Kom ihåg!
Under denna vecka kommer barnen att börja
 Idrott torsdag (ta med
med läxa. De kommer att få en läsebok och en
idrottskläder).
läxbok att skriva i. I läxboken ska de svara på
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frågor om texten. Det är viktigt med stöttning
 Skolfoto 19/9
från hemmet vid läxläsningen. Om ditt barn
inte kan läsa så kan du hjälpa till genom att
läsa texten högt för barnet. Läxan kommer att vara från torsdag till torsdag.
Vi kommer att göra första skrivläxan här i skolan för att introducera hur det
går till. Ni fyller alltid i översta rutan tillsammans med ert barn om hur det
gått att läsa. Ett tips är också att slå in läseboken för att skydda den mot
slitage.
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