Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 17
Hej på er!
Då var det dags för april månads sista veckobrev. Nu är det
inte långt kvar till skolresa och sommarlov. Vi har räknat ut
att det är 25 dagar kvar till sommarlovet och 23 till den
efterlängtade skolresan.
Nu har vi äntligen gjort klart de nationellaproven. De har
varit så duktiga! Några har varit sjuka och får göra det sista
nästa vecka. Det har varit några intensiva veckor. I dag
fredag firade vi att proven var klara och att vi läst ut
Nyckeln till skatten. Barnen fick en skattkarta och letade i
små grupper efter bokstäver som sedan skulle bli ett ord. När
skattjakten var klar åt vi glass.
I torsdags hade vi ingen idrott då Kjell med flera var på
planering inför hösten. Vi passade då på att vara ute och
spela fotboll, hoppa hopprep och leka. Så roligt att se att de
alla leker så bra ihop.
I fredags så samlades vi i gymnastiksalen och sjöng in våren.
Mitt i sången kom Pelle Svanslös på besök.
Nu när vi lämnar april och dess väder bakom oss så vill vi att
ni ser över barnens lådor med kläder. Plocka med vinterkläder,
hjälmar och vinterleksaker. Skulle vara bra att få det rent
och fint i deras kapprum.
Nästa vecka är en helt vanlig vecka och det tycker fröken
Jeanette är mycket skönt.
När det gäller läxor nästa vecka så får barnen en läslogg av
mig på måndag. Tanken är att barnen ska läsa en valfri bok
hemma. De får ha det som läxa i svenska i resten av terminen.
De ska läsa några sidor varje kväll. Många har det som vana
och rutin redan nu. Har man ingen bok hemma får man låna en av
mig.
Ingen matteläxa nästa vecka. Vi ska börja med bråk veckan som
kommer och då vill vi att barnen ska vara lite varma i
kläderna innan de får läxa i det.
Då får jag och Anna Karin önska er alla en fin valborg.
Ha det så gott!
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