Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 19
Hej alla föräldrar i 3B!
Ytterligare en vecka har gått och det är återigen fredag. I tisdags hade
klassen vikarie då jag satt i sambedömning med lärare från andra skolor och
rättade texter från nationella proven. Det hade gått bra i klassen under
dagen, vilket de fick beröm över. Barnen var också väldigt nöjda med
vikarien!  På torsdag nästa vecka blir det likadant igen då det är dags för
matematikdelar att sambedömas. Nästa vecka är också en hälsovecka på skolan vilket innebär att
det kommer vara lite olika aktiviteter under dagarna. På onsdag är det t.ex skoljoggen. Barnen ska
ha med sig lämpliga skor och kläder samt gärna en vattenflaska.
På matematiken har vi arbetat med ”stora tal” där eleverna har tränat på att skriva tal i
utvecklad form, lösa problemuppgifter med större tal och fortsätta på olika talföljder bl.a. Nästa
vecka kommer vi börja jobba med kordinationssystem.
I svenskan har vi jobbat med språknycklar i arbetsboken ”Nyckeln till skatten”. Vi har tränat på
j-ljudet och sj-ljudet. När stavas j-ljudet med j och när stavas det med g? När skriver vi sj och
när stavar vi med sk? Om jag inte vet hur ett ord stavas kan jag titta på om vokalen efter är hård
eller mjuk så vet jag om det ska vara det ena eller det andra. Därför har vi också tränat på
vokalerna och skapat skyltar för de mjuka och hårda. Självklart har vi jobbat med veckans ord
och fortsatt läst om ”Gangsterfarmor”.
”Läsläxan” verkar vara uppskattad. Det låter som att barnen har fått sitt läsintresse stimulerat
av denna utmaning! Idag var det en elev som sa när vi slutade ”nu ska jag hem och läsa och fylla i
lässchemat!”  Det är verkligen jätteroligt!!
Igår torsdag hade eleverna sin sista SMILE-lektion och fick sitt
läxhäfte och ett diplom för väl genomfört arbete. Det bjöds också
på en fruktsallad som var väldigt uppskattad! 
På bilden har eleverna fått börja göra siluett-bilder. Vi fortsätter
med dessa nästa vecka.

V.19
Måndag

Idrott
Inget ombyte

Tisdag

Idrott, ombyte.
.

Onsdag

Matteläxa 12 in.
Läsläxa ut.
Skoljoggen

Torsdag

Ma-läxa 13 ut.
Vikarie i klassen. Linda på
sambedömning om NP.

Jag önskar er en riktigt skön helg!!

Varma hälsningar Linda.
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