
Friskolenytt Bråthult v.16

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola: 

Tack alla föräldrar för alla positiva kommentarer från föräldramötet med Alf B Svensson!
Det var en tänkvärd stund med många glada skratt, det ger en härlig ”vi-känsla” att få dela en 
stund tillsammans. Vårterminens föräldramöten kommer vi i fortsättningen inrikta på 
föreläsning eller diskussioner av olika slag, kom gärna med idéer och förslag.

Några datum att minnas:
Fredagen den 30/4 är det studiedag och ingen skola, meddela fritids ert behov av omsorg 
den dagen.
Den 15/5 är sista datumet för vårens ansökningar om pengar från ”majblommefonden”, 
särskild blankett ligger på hemsidan.
Skolsyster Cecilia låter hälsa att den 21/5 är det dags för skolläkaren att komma. Ni som 
vill ha en läkartid till ert barn kontakta Cecilia.

Fredagen den 5/6 är den sista skoldagen med tider enligt schema. 
Lördagen den 6/6 bjuder vi så in till avslutning 10.00 i Virestads kyrka
Måndagen den 8/6 är det stängningsdag för förskola/fritids, meddela personalen ert behov 
av omsorg den dagen.                                                                           
Höstens stängningsdag är flyttad från den 10/8 till den 11/8

Fr o m nästa vecka ligger det nya läsårstiderna för 2015-2016 utlagda på hemsidan, vi följer i 
stort sett tider som finns inom kommunal verksamhet med vissa förskjutningar.
När det gäller sommaren på fritids och förskola håller vi som bäst att se över era behov, i 
nästa friskolenytt återkommer vi med vilka veckor vi bara har öppet på en ort.
Vi kommer att erbjuda läxhjälp på de båda skolorna, måndagar och tisdagar mellan 15.00-
16.00 finns det möjlighet att få hjälp med sina läxor. Föräldrar anmäler sitt intresse till 
Christina som organiserar .

///Christina

Förskolan:

Fjärilen:

Välkommen till Anton som började hos oss den 13/4. 
Ett litet gäng har målat ” bakat-på-golvet-pepparkakorna”. Vi fortsätter med ett nytt gäng 
nästa vecka. I påsklovsveckan gjorde vi påskpynt och hade äggrullning i stora backen(bilder 
finns i pärmen). På tisdagar när vi har utedag kommer Emma att vara med oss ute på 
förmiddagen.
Vi har lärt oss en ny ramsa. Fråga gärna barnen vad dom Spralliga fingrarna gör.



Björnen:

Nu har våren äntligen kommit! Vi kommer fortsättningsvis att ha våra utedag på måndagar 
och fortsätter med vårt tema... Vi pratar om insekter och kommer att prata lite om mossor. 
Måndag V. 19, planerar vi att ha en liten nyckelpigedag. Därför får era barn gärna komma 
med rödaktiga kläder denna dag.
Gymnastiken har vi också flyttat, från torsdag till onsdag....
Vi har gemensamt beslutat med barnen att vi kör ca 20 min vila efter maten, då barnen ligger 
stilla och lyssnar på lite musik, eller läser vi en bok. Vi tror det är viktigt för barnens kropp 
och själ. 
Onsdag v.17 åker vi på björnresa hem till Ivar och tittar på hans små lammungar. Det ska bli 
roligt och spännande. 
Vi kör vidare med nya flanosagor. En del sagor kör vi även som rollek. Barnen tycker detta är
jätteskoj!
Fr.o.m. v.16 kommer Marina att jobba sina vanliga tider. 

//Marina, Emil, Ann, Tina, Emma och Marie

Rexarna: 

Först och främst vill jag tacka alla ni föräldrar som deltog vid föräldramötet och de 
reflektioner som ni delade med er av kring verksamheten. På Rexarnas avdelning arbetar jag 
aktivt för ett utvecklingsarbete och jag ska göra mitt bästa för att anamma de reflektioner som 
ni delade med er av, om inte omgående så stegrande.

Jag vill passa på att presentera Rex-gruppens nyfunna "maskot" Milton. Det är en snart halvår
gammal beaglel (hundvalp) som bor i grannhuset som jag har fått förtroendet av ägarna att 
bjuda in i verksamheten, både till hans och barnens stora tjusning. Så sent som idag följde han
med oss på skattjakt.

I linje med vårt vattentema har vi under de två senaste veckorna vid två tillfällen utvecklat 
och vidareutvecklat ett vattenreningsverk. Under kommande vecka ska vi lägga fokus och 
energi på hur man kan använda vatten till energiutvinning. För övrigt har vi precis byggt och 
startat våra egna mini-drivhus.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma alla föräldrar om bytet av gymnastikdag. Av flera skäl
har jag i samråd med chef och kollegor funnit måndagen som ett bättre alternativ än den sedan
tidigare torsdagen för Rexarnas gymnastik. Alltså ska gymnastikkläder och ombyte skickas 
med barnen på måndagar i fortsättningen.. 

// Emil och Milton :-)

Skola:
 
Vi vill påminna om att det tisdagen den 21 april har vi utedag kl: 9-13.  Alla elever ska ta 
med sig tallrik, bestick och mugg, samt sittunderlag. De får även ta med sig en liten lätt 
förmiddagsfika/frukt.

F-klass:

Så kommer lite information om hur jag och era barn har haft det första tiden, efter att Sandra 
gått hem på föräldraledighet! Barnen har verkligen välkomnat mig med öppna armar och fått 
mig att känna mig varmt välkommen! Härligt!



Första tiden har gått åt till att jag och era barn ska lära känna varandra. Vi har haft långa 
samlingar, där barnen har fått skicka runt en berättarkristall. När barnet håller i kristallen är 
det dennes tur att berätta om vad han eller hon vill, och vi andra lyssnar. Det märks att barnen 
är sammansvetsade som klass, och kan mycket om varandra :-).
De tar gärna över och fortsätter att berätta år kompisen, och då är det bra att påminna om vem 
som har kristallen i sin hand. Då lyssnar de igen!

Barnen har också fått göra en egen liten skrivbok, där de får rita och skriva vad de kommer 
på, om våren. Fantastiskt vilka meningar de  kommer på, långa som korta. Jag rättar inte, för 
att inte störa skrivlusten, men jag visar alltid på tavlan hur de kan skriva orden eller 
meningarna. Ofta rättar de själva då!

Varje onsdag (t.o.m. V. 19) åker vi till Haganäsbadet och övar på att simma. Vi möter upp F-
klassen från Virestad där och har kul tillsammans!

Barnen kommer att fortsätta med sin veckoskrivbok som vanligt, några veckor framöver. Det 
är bra att sammanfatta vad vi gör under en vecka, samtidigt som de får möjlighet att skriva 
utifrån sina egna förutsättningar.

En kul nyhet:
Smålands Fotbollsförbund har lottat ut VM-bollar inför damernas VM i Kanada i sommar. Vi 
har turen att ha fått en till vår klass och det är vi superglada för!

Har ni frågor eller annat att meddela mig, så maila mig gärna.
cecilia.a@virestadsfriskola.se
Önskar er en härlig helg :-)

// Cecilia

1-3:
 
Hoppsan! Alla ville fira första delmålet i läsprojektet med en speldag, men det var bara EN 
elev som kom ihåg att ta med sig sällskapsspel – tur att jag har lite i reserv i klassrummet och 
att fritids har några att låna ut. Vi hade iallafall en trevlig förmiddag med mycket spel och 
skratt. Vi fortsätter vår ”stenjakt” och har redan kommit till nästa delmål. Vid nästa klassråd 
ska vi bestämma hur vi ska uppmärksamma 3kg sten. 

På No har vi avslutat Knoppisarna med att tillverka några egna knoppar av papphylsor, 
silkepapper och färg. De finns att beskåda i klassrummet om ni har vägarna förbi.  Eleverna 
har även gjort en bläddra som handlar om blommans delar. De finns också att se i 
klassrummet. 

Jag hoppas alla har uppmärksammat att eleverna har en fått en annat typ av läsläxa efter 
påsklovet. Kolla i ”skolmappen” där arbetsgången finns beskriven för hur jag vill att ni 
hjälper ert barn med läxan. I matten jobbar åk 1 vidare med addition och subtraktion i 
talområdet 0-20. De har fått träna på att se mönster både med figurer men även på en talrad. 
Åk 2 och 3 jobbar med multiplikationstabellerna och räknesättet division.
 
Jag har fått ändra dagar på våra besök till biblioteket så jag vill att ni redan nu noterar i era 
almanackor att tisdagen den 5 maj och måndagen den 1 juni är det biblioteksbesök. Vi har 
även bad inbokat i maj - v. 21 åker vi till Haganässkolan och simmar tisdag och torsdag och v.
22 åker vi också dit och badar tisdagen och torsdagen.

mailto:cecilia.a@virestadsfriskola.se


Marie hälsar att nu är det dags att ha med gymnastikkläder för att kunna vara ute på idrotten.

//Mimmi, Marie,Anton & Rebecka

4-5:

Mars har blivit april - prata om att tiden går fort! Det är inte bara i naturen det går framåt...
I klassen har vi åter börjat nytt kap i matten, multiplikation och räkning med decimaler. Vi har
avslutat Reformationen/Martin Luther med en utomordentlig redovisning - alla eleverna 
agerade. Två veckor framåt ägnar vi oss nu åt Norra halvklotet. I svenskan håller vi som bäst 
på med Tema Astrid Lindgren - barnen läser, skriver och dramatiserar. 
I måndags hade 5:orna en härlig dag på Ljungby museum med konst och kultur. 4:orna hade 
då ett mini tema om Elden, vilket avslutades med marshmallows grillning i grillgåtan.

Barnen har koll på antal dagar det är kvar till de olika resorna! 
Föräldramöte för klass 5 och 6 med information inför Stockholmsresan är det onsdagen den 
29/4 18.00 i Virestad. Vi pratar om resorna och ni får ut utrustningslistor samt schema.
Stockholm: 11-13/5
London: 10-13/5

På tisd, v 17, är det friluftsdag om Våren. Vi är då på skolan och ute mellan 9.00-13.00.
Ha det gott i april solen!

//  Yvonne, Thye, Anton och Lisa

Fritidshem: 

Det är dags att tänka på studiedagen, torsdagen den 30.april. Detta är lov från skolan och vi är 
i behov att veta hur många barn som kommer vara på fritids. Vi har delat ut lapp om detta.

Vi har även delat ut en lapp om sommarnärvaron. Vi gärna vill ha tillbaka båda dessa lappar 
senast fredagen den 24 april.

Vi ska göra lite inköp till fritids och skola. Vi tänker främst på nya utomhusleksaker. Här vill 
det vara saker som hopprep, bollar och plastskyfflar som kommer på tal. På fritids är det mest 
förbrukningsmaterial vi ska inhandla. Snart hoppas alltså vi på fritids att kunna glädja barnen 
med lite nytt. Och nu när vi pratar om att hoppas, ja, då hoppas vi på att det fina vädret snart 
kommer tillbaka.

// Thye, Marie, Cissi, Lisa & Anton

Vårliga hälsningar från personalen på Bråthults Friskola


