Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 49

Hej!
Jullovet närmar sig med stormsteg och med Linnea har barnen fått göra
jultavlor och börjat med lite julpyssel. Barnen fick igår med sig en lapp
angående avslutningsdagen som ska läsas, fyllas i och tas med tillbaka hit
till skolan senast fredag den 16e. I år är det endast föräldrar med barn i åk 3
som får vara med på julavslutningen på grund av platsbrist.
Under veckan har vi haft besök av föräldrar som kommit och berättat om
sina yrken. Valdemars mamma berättade om sitt arbete som sjuksköterska
och Maximilians pappa berättade om sitt arbete inom kriminalvården.
Barnen har varit jätteintresserade och ställt många frågor för att lära sig mer
om dessa yrken. Tack för att ni hälsade på hos oss, det
var väldigt uppskattat!
I matematiken har vi arbetat med stapeldiagram. Vi
undersökte hur många i de båda grupperna som hade
olika slags husdjur och vilka maträtter som var mest
populära. Vi skrev resultaten i en tabell på tavlan och
sedan fick barnen i uppdrag att göra ett stapeldiagram.
Nästa vecka är det dags för lucia. Vi kommer under den
dagen att lyssna och titta på 5:ornas luciatåg och
julpyssla tillsammans med våra faddrar.
Endast föräldrar till elever i 5:an kommer att få
titta på luciatåget. Barnen i 1:an kommer inte
att gå i ett luciatåg och behöver därmed inga luciakläder. På grund
av faddringen så kommer det inte att vara någon idrott på tisdag.
Under sista skolveckan kommer vi pyssla tillsammans i ettorna och därför
efterlyser vi fortfarande glasburkar (plats för värmeljus) burkarna ska vara
namnade i botten, rengjorda och etikett borttagen. Även tomma toarullar.
Trevlig helg!
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