Årstaskolan & Ångelstaskolan
Lindbackens skola

Veckobrev vecka 22
På gång vecka 23
Måndag
Tisdag
Onsdag

Lovdag
Sveriges nationaldag. Lediga
Idrott

Torsdag
Fredag

Skolavslutning i matsalen 10:00

Hej!
Tänk att det redan har gått ett läsår och att vi nu ska gå sista veckan i tvåan.
I onsdags hade vi besök utav fyra stycken lärarstudenter som lärde oss om rymden.
Den här veckan har vi tränat inför avslutningen samt städat och packat klassrummet.
Titta gärna i kapprummet så att det inte finns några kvarglömda kläder nästa vecka.
Det som finns kvar när vi går på sommarlov kommer att skänkas bort.
På torsdag tänkte vi ha en avslutningsdag med klassen och om vädret är fint har vi
tänkt vara ute annars är vi inne. Vi kommer leka och umgås. Om man vill får man ha
med sig någon fika den här dagen.
Nästa fredag är det skolavslutning. Barnen börjar som vanligt 8:20 och ni föräldrar är
välkomna till matsalen till 10:00 för att se tvåornas avslutning. Efter avslutningen vill
jag att alla barnen går upp till klassrummet och de som ska gå hem säger hej då och
hämtas där och de som ska med buss eller till fritids ser jag till att de går dit de ska.
Det har varit väldigt roligt att få undervisa era barn under detta läsår och jag vill även
tacka er föräldrar för ett gott samarbete.
Under sommarlovet kommer jag skicka hem sommarlovsbingo med var och en. Efter
lovet kommer klassen sammanställa och se hur många rutor de har lyckats fylla i
tillsammans.
När man har läst en bok kan man gå in på www.jagharläst.se och skicka ett digitalt
vykort med en kort recension till min mejl: anncharlotte.enlund@uppsala.se så är
klassen med och tävlar om böcker till klassen. Ju fler lästa böcker desto större chans.
Detta kan man börja göra redan från och med 1 juni. Jag kommer självklart meddela
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vidare till Kajsa hur det har gått. Gå gärna in på hemsidan och läs informationen till
föräldrar där man kan läsa om hur viktig läsningen är även under sommarlovet. Det
finns även bra tips.
Skolan börjar igen måndag 21 augusti klockan 8:20.
Ha en trevlig långhelg och sedan ett trevligt sommarlov!
Hälsningar Ann-Charlotte

