Friskolenytt Bråthult v. 23

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:
I detta friskolenytt vill jag tacka alla barn, föräldrar, personal och styrelse för ett bra och innehållsrikt arbetsår.
Vi står inför nya spännande utmaningar och 2015/2016 har vi fler barn på våra skolor än någonsin tidigare,
fantastiskt roligt och inflyttningen och återväxten är god på förskolorna.
I Bråthult ska ventilationen förändras under sommaren, bra luft till alla arbetande barn och vuxna!
I lördags eftermiddag arbetade en föräldragrupp för att ta steg för att förverkliga planen på hur vår utomhusmiljö
ska se ut på förskola och skola. Det är en av våra pedagoger Therese Faber som ritat den på uppdrag av styrelsen.
Tack alla ni som var med, när allt är klart blir det jättebra, fortsättning följer i höst!
Arbetslag bland personalen i höst:
Förskolan:
Vi säger ett tack till Emil som i höst kommer att lämna oss för att arbeta på Gemöskolan, i augusti kommer vi
starta rekrytering av ersättare
Fjärilarna; Ann/Tina
Björnarna; Marie F samt Emils ersättare
Rexarna: Marina
(Vi har tre av våra ordinarie förskollärare föräldralediga och de kommer att komma in under 2016; Sandra,
Madeleine samt Frida).
Skolan:
Fritids; Thye samt Frida G
F-Klass; under tillsättning
Klass 1-2 Mimmi
Klass 3-4-5: Marie-Louise Bengtsson. Vi hälsar henne välkommen över från Virestads skola

Under sommaren är förskola/fritidshem öppet enligt särskilt anslaget schema.
Vid behov att under semestern kontakta skolledningen finns särskilt anslaget journummer på hemsidan.
Vi hälsar så alla barn välkomna tillbaka efter semestern.
Skolstart är det torsdagen den 13/8, observera att verksamheten har stängningsdag den 11/8.

///Christina

Förskolan:
Fjärilen:
Äntligen var vädret någorlunda hyfsat så vi kunde äta lunch ute på lägerplatsen (dock mellan två regnskurar) Det
var spännande tyckte barnen.
Vi firade också förskolans dag tillsammans med Björnarna, vi var lika starka som Pippi med tyngdlyftning, vi
hade dragkamp och hittade den stora skattkistan.
Denna vecka avslutar vi vårt Pippi-tema. När vi gick till skogen hittade vi ett Festis-träd precis som Pippi som
har sitt sockerdricka träd. Det blev en glad överraskning för barnen. Hur hade dom hamnat där?
Vi önskar er alla en skön sommar och njut med era härliga barn!!!
// Tina & Ann
Björnen:
Nu börjar terminen så sakteliga lida mot sitt slut. Vi avslutade årets björnresor med att besöka Ville! Vi tackar
Ville och hans familj för detta! Barnen tycker det är jätteroligt att komma hem till varandra och ser hur man bor.
Den 21/5 firade vi förskolansdag. Vi hade Pippitema och många av barnen kom utklädda till diverse olika
figurer. KUL!!! Denna dag bjöd på både fint väder och massa roliga aktiviteter. Vi gick tipspromenad, spelade
bowling och blåste såpbubblor!
Den 3/6 har vi avslutningsfest och vi hoppas på en dag med mycket nöje!
Vi vill tacka för denna termin och önskar alla en trevlig sommar med mycket sol och bad!!!
//Marina & Marie
Rexarna:
Ett helt läsår i Rexarnas tjänst är nu så gott som passerat. Det har varit en intensiv men fantastiskt rolig tid och
jag är ganska övertygad om att mina "små" kompisar delar denna uppfattning med mig :-)
Till hösten väntar nya äventyr och utmaningar för sex stycken av pojkarna i gruppen då det är tid för att ta klivet
in i skolans värld. Till förskoleklassen ansluter sig också en flicka som heter Maya som tidigare har gått på
Häradsbäcks förskola. Maya har vid de två senaste tillfällena deltagit vid besöken/inskolningstillfällena i
förskoleklassen och träffat sina framtida klasskamrater, och de henne!
På tisdag är det "utspark" för de blivande förskoleklasserna och med det har jag planerat ett besök vid Svarta
Bergen i Hägghult. Vi åker från förskolan kl 9 och förväntar oss att vara tillbaka i Bråthult ca kl 13 då vi äter
lunch. Packa med barnen en stadig fika till förmiddagen då lunchen blir två timmar förskjuten. 5-åringarna
stannar kvar på förskolan där de ansluter sig till Björnarnas verksamhet.
Till hösten väntar nya utmaningar för mig, Emil, i förberedelseklassen på Gemöskolan. Detta kommer säkert
som en överraskning för många men jag upplever friskolenytt som det lämpligast alternativet att nå ut med
informationen till berörda föräldrar. Även om jag kommer att träffa de flesta av er i några veckor till vill jag
tacka för denna tid och många skratt tillsammans, både tillsammans med er föräldrar men framförallt
tillsammans med era barn!
Sköt om er alla och hoppas att ni får en fantastisk sommar!
//Emil
Skola:
Detta läsår har gott fort och varit mycket innehållsrikt. Tillsammans har vi gjort mycket kul och vi avslutade
terminen med en brännbollsmatch mellan årskurs 5 och personalen på skolan. Det var god stämmning både på
plan och bland publiken. Bägge lagen fick höra hejaramsor. Matchdomare och protokollförare var Linda.
Efter en god kamp så gick personalen segrande ur matchen. Många av eleverna får försöka få revans nästa år då
de får en ny chans som 6:or.
Vi önskar våra 5.or ett gått slut och lycka till i era nya klasser.
Alla elever har fått hem en lapp om sommarlovsbingo, ett bingo som på ett liten annorlunda vis uppmanar till
bokläsning under sommarlovet.. Vi uppmanar alla att anta utmaningen att fylla alla rutorna i bingoplanen.
Nu är det snart dags för sommarlov. Passa på att njut av sommaren med att vara ute! Leka mycket! Träffa
kompisar! Äta god mat och mycket glass! Simma och bada! Läs och lyssna på böcker! Vara nyfiken! Sova ut!
Vi träffas åter igen torsdagen den 13 augusti med förnyade krafter till ett nytt läsor.

F-klass:
Så har vi haft den sista dagen med den efterlängtade maskeraden.
Vi sjöng, lekte och hade massa kul! Lite gott mumsade vi också på...
Vi hade ju också en jätterolig dag på Nicklabacken i onsdags och vi slapp regn!
Barnen har rensat sina lådor och fått hem alla saker de gjort under terminen.
Nu vill jag önska er alla en underbar sommar med sol och lata dagar
och samtidigt passa på att tacka alla er alla för den fina avslutningspresenten :-)
Tack!!
//Cecilia
1-3:
Ibland undrar jag var tiden tar vägen. Nu återstår det en sista skoldag och skolavslutningen sen är det sommarlov
för alla elever. De sista dagarna har eleverna fått jobba med att göra färdigt saker som blivit liggande. Vi har
plockat ned alla alster från väggarna och tömt skolbänkarna på saker, så klassrummet känns lite öde. Det som jag
vill ha att arbeta med nästa läsår har de fått lämnat i klassrummet, resten är hemskickat.
Vi önskar alla en skön sommar.
//Mimmi, Marie, Rebecka & Anton
Jag vill passa på att tacka alla elever och Mimmi för att jag fått vara i klassen, jag har lärt mig massor och är nu i
sluttampen av min utbildning. Jag har fått det varmaste bemötande man kan tänka sig.
TACK! / Rebecka
4-5:
Terminen och därmed läsåret närmar sig slutet. Femmorna avslutar med den äran - diplom och mot
lärarna/personalen brännbollsmatch, som i skrivande stund inte är avgjord, men vilken femmorna förmodligen
även där gått ut som segrare! Fyrorna är mer än redo - blir till hösten femmor och därmed de "äldsta" på skolan!
Under vår sista vecka har arbeten avslutats - uppläsning av spökhistorier, liksom uppspel av teater på engelska
"Where is the paper"? blev till ren och skär succé! Mattekursen avslutades med en sista diagnos. Resultaten blev
toppen! Barnen har också hunnit, helt och hållit på egen hand, ordnat revy med hembakat och nyspunnit socker!
I onsdags spelades det upp - applåderna haglade!
Nu är bänkarna är tömda. Liljekonvalj och bokblad i buketter pryder klassrummet. Vi tar sommarlov!
Ett stort TACK till alla er barn och inte minst till alla er f a n t a s t i s k a föräldrar, samt en önskan om en riktigt
skön sommar!
// Yvonne, Thye, Lisa & Anton
Fritidshem:
Fram för allt vill vi på fritids önska alla barn och föräldrar en riktig glad sommar. Vi säger tack för alla de
upplevelser vi fick tillsammans under vårterminen. Lycka till, säger vi till alla ni stora barn som lämnar fritids
denna sommar – och till ni som redan har lämnat under skolåret.
Även om denna sommar inte ser ut att bli en av de varma och torra hoppas vi att ni alla får njuta av den och att
den ger massor av fina upplevelser till båda ni som ska vara på fritids och ni som har andra planer.
// Thye, Marie, Cecilia, Lisa Anton

Glad sommar önskar

personalen från Bråthults Friskola

