Friskolenytt Bråthult v.18

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:
Snart är det sommar och personalens semester är lagd, till det har vi tittat på de tiderna ni har behov av omsorg
och därför kommer öppettiderna på förskola/fritids se ut som följer:
v.28-29 Förskola/fritids Virestad stängt och öppet i Bråthult
v.30-31 Förskola/fritids Bråthult stängt och öppet i Virestad
Under veckorna som verksamheten är sammanslagen kommer det alltid vara en ordinarie personal på plats som
barnen känner.
De sista två friskolenytt kommer vecka 21 och 23.
///Christina
Förskolan:
Nu har vi fått mobiltelefon till förskolan. Det tar vi med oss när vi har utedag. Behöver ni ringa oss då är numret:
0760-360237
Fjärilen:
Vi har nu börjat titta på Pippis familj och vilka som tillhör hennes familj. Barnen ville gärna att Tommy och
Annika skulle tillhöra familjen, men det är Pippis vänner och grannar. Då började vi prata om vänner och
grannar och vilka som bor nära varandra. En bra samling med mycket tankar och prat. Nu går vi vidare med alla
barnens bilder på sina familjer.
I tisdags var vi på lägerplatsen och var sakletare som Pippi. Vi började att läsa om när Pippi var sakletare. Alla
barnen fick varsin bild på en känd sak från avdelningen. Sedan skulle varje barn hitta "sin" sak. Det var roligt att
hitta saker i skogen men svårt att inte ta varandras saker.
Vi skulle uppskatta om blöjbarnen har vanliga blöjor istället för Up and go blöjor. Det underlättar mycket i vårat
arbete när vi byter blöjor.
Björnen:
Tiden gå fort och nu blir det snart sommar och semestertider börjar.
Vi har börjat ha Utedag varje måndag och alla barn trivs. Vi har mycket inspirerande utelek, matte, gympa och
fri lek. Barnen får möjlighet att använda egna fantasier och tankar.
Vi hade haft björnresa till Ivars hem. Barnen var glada och de uppskattade att träffade de olika djuren.
Tack Ivar och din familjen för en trevlig förmiddag.
Det var utegympa för första gång i torsdags. Det var så roligt, tittar gärna i dokumentationpärmen som finns i
hallen. Vi har sett teatern "Pelle Svanslös " i stora salen. I teatergruppens ungdomsensamblen fanns även ”våran”
Lisa.
Kom ihåg måndag v.19 tar alla barn röda kläder.
Vem önskar en björnresa för nästa gång? Kom gärna och prata med oss.
//Marina, Ann, Tina, och Marie
Rexarna:
Tisdagen den 5:e maj åker Rexarna åter igen på studiebesök i linje med vårt tema vatten. Denna gång bär det
under förmiddagen av till Fanhult, det vill säga bara någon kilometer från förskolan, där vi ska besöka ett privat
vattenkraftverk. Hur kan vatten i rörelse producera ström till våra hus? Jag har "rekat" platsen för att inte
överraskas av några eventuella faror i stunden och med mig har jag både Lisa (vikarie på fritids), Hillevi (TuwaLi bland fjärilarnas mamma) och Maria (Olles mamma). Detta är jag övertygad om att barnen kommer att
uppskatta, inte bara upptäckten i sig utan även den fantastiska miljön. Jag har informerat i anslutning till barnens
platser i hallen men passar även på att göra det här, skicka gärna med barnen lite fika!
I torsdags blev vi på kort varsel inbjudna att se en teater om Pelle Svanslös i stora salen. Mycket trevligt :-)
// Emil,

Skola:
Vi tackar Kulturskolan och Ingela Widén för att vi fick njuta av teatern ”Pelle Svanslös”. Skådespelarna var så
väl sminkade och utklädda att vi hade svårt att känna igen gamla elever.
För de barn som säljer majblommor är tisdag, 5:e maj, sista dagen att redovisa.

F-klass:
Åh, vilket härligt vårväder vi har haft!
Det har så klart bidragit till att vi varit ute mycket. Barnen har visat mig den fina utemiljön, förklarat för mig var
gränserna går i skogen och så har några barn byggt på en koja.
I tisdags hade vi ”uppdrag i naturen”, då barnen fick bygga olika former (rektangel, triangel osv.) och samla
material som de skulle dubbla eller dela på hälften. Begrepp som de kanske nämner hemma, och undrar vad de
egentligen betyder. Diskutera gärna :-).
Vi har också tittat på mattefilm om Kapten Balans. Det uppskattade barnen och några valde att skriva om det i
sin ”veckan-som-gått-bok”. Vi kommer att se fler filmer om matematik. Det kan vara nyttigt för era barn att se
varför det är bra att ha matematiken till, och inte bara räkna i en bok. Just filmerna gör det på ett roligt sätt. Titta
gärna era barns veckoböcker. Ibland vill de måla klart hemma och behöver hjälp med att skriva sina berättelser.
På tisdagen hade vi en härlig utedag, med olika grupper och stationer. Samarbete var i fokus. Det var också en
station som handlade om Allemansrätten. Era barn kunde mycket om detta. En eloge till er!
I onsdags var vi och övade på att simma igen! Vilka framsteg barnen gör, alla efter sina egna förutsättningar.
Efter badet besökte vi djuraffären!
På onsdag v. 19 är det sista dagen för bad och då får barnen ha med 10:- att handla för i cafeterian.
Förra torsdagen var vi och lånade böcker på stora biblioteket. Det var ”Världsbokdagen”, så alla barn fick ta en
ros eller en bok, om de ville. Barnen fick låna två böcker var. Dessa ska vara tillbaka senast 18/5, då vi besöker
biblioteket sista gången denna termin.
Era barn kommer att ha en utflykt till Nicklabackens lekplats onsdagen 27/5. Där möter vi upp med Virestads fklass. Barnen får då ha en liten matsäck med sig.
//Cecilia
1-3:
Tänk vad tiden rinner iväg, april är redan till ända - en vårmånad med många soliga dagar. Extra tur var det med
vädret på utedagen. Då sken solen mest hela tiden. Eleverna jobbade på bra vid de olika uppgiftsstationerna. I
tvärgrupper fick de visasina kunskaper i samarbete, allemansrättt och lövträdens knoppar.
Film och popcorn var ett populärt delmål i vårt läsprojekt. Vi har snart kommit upp till nästa delmål (4 kg) och
kommer innan läsårets slut nått våra 4700 gram sten.När vi ändå pratar böcker så är det dags för en resa till
biblioteket i Älmhult tisdagen den 5 maj.
Lapp om tidsönskemål till utvecklingssamtal har lämnats ut och jag har redan fått tillbaka över hälften.
Upptäckte efter det att jag lämnat ut lapparna till åk 1och 2 att jag lyckats skriva fel datum för v. 19 men jag
hoppas att ni förstår att det är veckodagarna jag utgår ifrån.
Påminner redan nu om BAD tisdagen den 19 maj, då det inte kommer att komma ut något friskolenytt v. 20 utan
det är framflyttat till v. 21
Kom ihåg att nu är det uteidrott, så ha med bra skor och överdragskläder för ev svalare dagar.
//Mimmi, Anton & Marie
4-5:
Så gick ytterligare två veckor och här är vi igen!
Vi tränar multiplikationstabellen varje dag, med att göra multiplikationstest på tid. I slutet av nästa vecka
påbörjas nytt ma-kapitel Geometri. Astrid Lindgrens tema avslutas med teater denna vecka. Nästa vecka börja
tema ” Skräck och Spök ”. I so är vi inne på sista arbetets område – Minoriteter i Sverige. I no startar vi upp
arbeten i biologi – natur och vatten.
På måndag, den 4 maj, åker vi till simhallen och bibblan. Kom ihåg badkläder och handduk, lånekort och
låneböcker! Även på torsdag, den 7 maj, blir det simhallsbesök. Kom ihåg badkläder och handduk!
Era tider för utvecklingssamtalen kommer ut på måndag nästa vecka ( v 19 ).
// Yvonne, Thye, Anton och Lisa

Fritidshem:
Vi saknar fortfarande några sommarlovslappar. Var snälla att lämna in så fort som möjligt. Detta är viktigt for
planeringen av sommarlovet. Tack.
Vi vill gärna uppmärksamma att fritids har stängt måndagen den 8 juni - alltså den första dagen på sommarlovet.
Som det framgår på vår hemsida www.virestadsfriskola.se har även förskolan stängt denna dag.
Onsdagar är som ni vet utedagar. Var säker att barnen har tillräckligt med varma kläder till en dag utomhus.
Även om solen tittar fram har det inte blivit riktigt varmt än.
På våra utedagar brukar vi göra mat över öppen eld. Det har alltid varit vår tradition att elda utomhus. Nu är vi i
den situation att vår ved har tagit slut. Det är många som tidigare har varit snälla att donera lite ved till fritids. Nu
hoppas vi att det igen är några som vill. Vi tager gärna mot den mindre bra ved som ni kanske har lagt åt sidan.

// Thye, Marie, Cecilia, Anton & Lisa

Vi önskar er alla en Trevlig Valborg!
Personalen från Virestads Friskola

