Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 20
Hej alla föräldrar i 3B!
Nu var det fredag igen och värmen har äntligen kommit till oss! Jag hoppas
att den stannar lite längre den här gången!
Den här veckan har vi haft hälsovecka på skolan. Vi har sprungit många varv i
vår s.k ”Sverige-slinga”. Alla meter kommer att räknas ihop för att sedan se
om vi tillsammans kunde komma runt hela Sverige. En karta kommer att
hängas upp i matsalen där sträckan som eleverna har sprungit ritas in. Eleverna har ju även
sprungit skoljoggen. Väl kämpat av allihop!!
På matematiken har vi arbetat med kordinatsystem. Det var inga problem för många och kapitlet
arbetades igenom snabbt. Vi har löst kluringar tillsammans och börjat lite grann med det sista
kapitlet i matteboken som handlar om statistik och sannolikhet.
”Läsläxan” verkar vara uppskattad. Det låter som att barnen har fått sitt läsintresse stimulerat
av denna utmaning! Dock var det inte ens hälften av eleverna som hade med sig sitt lässchema och
kunde fylla på med sidor i vår utmaning. Hjälp gärna barnen att ha med sig protokollet på onsdag
så att vi kan fylla i alla sidor!
På SO`n har vi pratat om, och tittat på en film, om att flytta över
gränser. Vad är immigration och emigration? Varför flyttar
människor till andra länder? Vad flyttar man ifrån? Vad flyttar man
till? Hur är det att komma till ett nytt land? Vad är svårast och i
vilka situationer måste det vara mest besvärligt att inte kunna
språket? Det är några av de frågor vi har diskuterat i klassen.
Igår torsdag var jag iväg på sambedömning av Nationella proven
igen, och en vikarie var i klassen. Det hade gått bra i det stora hela,
även om det hade varit mer pratigt än vanligt, enligt barnen själva.

Jag önskar er en riktigt varm och skön helg!!

Varma hälsningar Linda.

Eva Larsson, lärare
Årstaskolan, Uppsala Kommun
eva.larsson4@uppsala.
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se
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