
FRISKOLENYTT Bråthult

 

GEMENSAMT 
Hej alla föräldrar!

Våren har kommit, tranorna är här och äntligen får man lust att vara ute.

I år är ju skolbarnens påsklov efter påsk v 13, hoppas att ni som har förskolebarn unnar er lite ledighet också.

Efter påsk kommer lappar ut över hur ni förlägger er semester i sommar, hoppas att ni alla vet hur sommaren kommer att se ut. 
När det gäller personalen tittar vi på deras sommarsemester samtidigt och samlar också in önskemål över hur de vill jobba
kommande arbetsår.
I början av maj kommer vi sedan ge besked över vilka pedagoger som arbetar i respektive förskolegrupper och klasser.

För er som ansökt om plats i F-klass till hösten kommer era ansökningar behandlas v.13 och därefter kommer ni få 
en skriftlig bekräftelse, ev kommer vi behöva komplettering om skolkjuts, se text om skolskjuts från Tomas Harrysson

Skolorna kommer att ha föräldramöte den 22/3 (Bråthult) och den 23/3 (Virestad), se vår hemsida.
Om ni glömt anmäla er, hör av er till friskolemailen.

Datum för klass 5 och 6:s studieresor i maj:

Klass 5 Stockholm, den 16-17-18/5
Klass 6 Skottland,   den 23-24-25-26/5

OBS!!!  Detta år ligger inte resorna samtidigt pga av svårigheter att få ihop planeringen.

Vi ber att få återkomma med påannonserat datum för föräldramöte (den 13/4), det känns alldeles för tidigt.

// Christina & Cecilia

SKOLSKJUTS

Våren är här och de sista månaderna av läsåret går fort. Jag börjar nu så smått att i grova drag planera skolskjutsar inför 
nästa läsår. Ni som vet med er att ni har förändrade behov meddelar mig snarast möjligt så jag kan få med det i planeringen.
De elever som bor där det går kommunala skjutsar gör ansökan direkt till kommunen (det handlar i princip om de elever som 
bor öster om Bråthult). De elever som redan åker kommunala bussar behöver inte göra något Blankett för kommunal skolskjuts
finns på kommunens hemsida eller genom mig. Är ni osäkra på vad som gäller så hör av er till mig.
Ni som har barn som börjar i F-klass i höst meddelar mig era behov av skolskjuts så skall vi lösa det på bästa sätt. 
Det är bra om ni meddelar även om ni inte har behov av skjuts så jag vet med säkerhet. Jag har full förståelse för att det kan 
ske förändringar under låsåret och med kort varsel men ibland kan det vara små detaljer som kräver stora förändringar för att 
få ihop hela pusslet. Därför är det viktigt att ni meddelar mig i så god tid som möjligt. Allt för att vi skall kunna lösa det så bra 
som möjligt för så många som möjligt.

Önskar er en härlig vår och en glad påsk!

Tomas Harrysson (skolskjutssamordnare för Virestads friskola)
Tel. 070-5194296, tomas@virestadsfriskola.se

MAJBLOMMEFÖRSÄLJNING

Våren är på gång och ett fint vårtecken är när elever runt om i Sverige säljer majblommor. 
Det gör även elever vid Virestad friskola. Lappar om anmälan lämnas ut till elever i åk 2 - 6, anmälan lämnas in till klassläraren 
senast torsdagen den 24 mars. Majblommeförsäljningen startar torsdagen den 14 april.



SKOLAN 

FÖRSKOLKLASS

Äntligen är alla barn friska igen! 
Vi har tagit det lite lugnare i vårt arbete med siffror och matematik
och repeterat det vi tidigare gjort , då så många varit frånvarande i klassen.

I måndags var vi och badade i Haganäsbadet och det var roligt att äntligen få komma iväg.
Barnen har längtat. Nu inväntar vi simträningen som ska sätta igång i vår.
I onsdags tog vi en av skolans bussar och åkte till Ica Maxi och handlade ingredienser till chokladbollar.
Dadlar, solrosfrön, havregryn, och lite annat gott mixade vi ihop till nyttigt mellis.
De fick bjuda sina kompisar på fritids också:-).

//Cecilia 

ÅRSKURS 1-2

Våren är på väg och dagarna börjar bli varmare. Många av eleverna vill slänga av sig sina jackor på rasten för de blir alldeles 
för varma i den jacka/overall de hade på sig när de kom på morgonen,(då det var betydligt kallare). Kanske att det finns en lite
tunnare extrajacka att hängandes i skolan?
På NO har vi pratat vårblommor och mer om trädens knoppar Eleverna är indelade i smågrupper och har valt var sin björk som 
de under våren ska följa. De får kolla in hur knopparna utvecklats och hur växtligheten under trädet förändras.
Detta får de dokumentera i sin naturdagbok. Vid deras senaste besök vid trädet fick de mäta sitt träds omkrets och skriva in
i boken. 
Denna uppgift passade extra bra denna gång, för i åk 1:s nya mattekapitel kommer de att arbeta med centimeter och meter. 
Dessutom har eleverna fått letat efter träden ek, bok, lönn och lind i vår lilla skogsbacke.
I matten arbetar vi mycket med talsorter – ental, tiotal och hundratal. Vi spelar lite olika spel där det handlar om att växla upp
till nästa talsort. Dessutom har åk 2 arbetat med att adderar lite större tal med hjälp av uppställning.

Det är dags för utvecklingssamtal. Jag har lämnat ut lappar där jag vill att ni kryssar i tidsalternativ som passar er för samtal. 
Samtalsperioden börjar slutet av vecka 14 och jag beräknar att vara klar vecka 16.
Snart är månaden slut och det är dags för nästa visningsdag. Jag får flytta den till onsdagen den 23 mars , då det är lov på 
fredagen och skärtorsdagen ska vi ha lite andra aktiviteter tillsammans med de övriga klasserna på skolan. 
Till dessa aktiviteter kommer vi att bland annat behöva ägg. 
Vi önskar att alla elever tar med sig 2 hårdkokta ägg till skärtorsdagen.

Vi önskar alla en trevlig påskhelg. Mimmi, Thye och Frida.

ÅRSKURS 3-4-5

Tiden går fort nu och det är mycket på gång i skolans värld.
Förra onsdagen gästade vi 3-5: an i Virestad. Vi körde gemensamma medeltidslekar i gymnastiksalen. 
Det blev en väldigt lyckad stund!
I matematik håller vi precis på att avsluta kapitlet om geometri. Vi har med mattens tänk också skapat fina symmetribilder 
och fina fjärilar som nu pryder våra fönster i klassrummet. Matteläxan ges nu en gång/vecka med Nomp, till detta har de egna
inloggningar. 
Vi tränar svårstavade ord i svenskan och när det gäller svenskan skriver alla egna små ”böcker” som Mette har gett i uppgift.
Vi har också börjat med läsläxa. De ska läsa givna sidor hemma och även i skolan. 
Vi har tittat på film om hygienen och pratat om hur viktigt det är att sköta den.
Nu är vi också igång med tester i matematik och svenska. För år 3 är det även dags för nationella prov. 
Inför påsken kommer vi att ha påskpyssel och äggtävlingar.

Liten påminnelse om föräldramötet tisdagen den 22/3.  Hoppas vi ses!

Till sist önskar vi er alla en Glad Påsk!
// Marie-Louis & Rebecka

FRITIDS 

Nu tycker vi att våren är här och det firade vi med att i onsdags elda och göra mellanmål ute för första gången i år.
Det är fortfarande ganska kallt ute men när barnen är i solen och springer runt på rastena blir dom ganska varma och vill 
gärna slänga av sig sina jackor. Så länge dom har en kofta eller liknande och är nere i solen så ser vi inget fel i det, 
se därför gärna till att era barn har någonting svalare än en vinterjacka att byta med.
Vi undrar om det är någon som har några garnrester som man gärna vill bli av med. Vi skulle bli väldigt glada om vi hade lite
nere på fritids.

// Thye & Frida



FÖRSKOLAN
 
FISKARNA

Hejsan!
Eftersom våren tagit fart och solen värmer passar vi på att vara ute så mycket som möjligt. Förra veckan inledde vi enligt
tradition med utedag i skogen. Vi startade våran tisdag med idrott där vi lekte svanstagen vilket var populärt bland barnen.
Under onsdagen fick barnen testa på att sortera allt skräp de tagit med tidigare i veckan. Vår skräpsortering blev väldigt lyckad!
Barnen visade att de kunde en hel del och vi såg ett stort intresse och engagemang. De fiskar som var på förskolan på 
torsdagen pysslade färgglada larver av äggkartonger och mycket lek ute på gården. Fredagen avslutades med film och pann-
kakor till mellis. Denna vecka har vi hunnit med att testa olika bollekar på gymnastiken, baka en nyttigare variant av 
chokladbollar och dessutom lite Påskpyssel. För att avsluta vårt "arbete" med allt skräp kommer vi på tisdag nästa vecka åka
till återvinningsstationen i Häradsbäck och återvinna våra sopor. 
Påsken närmar sig med stormsteg och under skärtorsdagen nästa vecka får de barn som vill gärna klä ut sig i påskens tema.
I övrigt vill vi gärna att ni märker barnens kläder då vi lättare kan hålla koll på vems som är vems. Skulle ni eller någon ni 
känner ha garn som inte används liggande hemma tar förskolan mer än gärna emot det. 

//Marie & Hilda

FJÄRILARNA

// Annie & Marisa 

FÅGLARNA

En glad påsk önskar

// Ann & Tina 

Vi har jobbat mycket med värdegrunden de sista veckorna. Vi fortsätter med det men har även gjort lite påskpyssel,vi har 
målat, limmat och planterat lite krasse. Nu när det är så fint väder försöker vi vara mycket ute.
Vi önskar oss lite rester från avverkningen. Vi hittade några trädplattor/skivor ute och barnen uppskattade dem mycket
på gården. De byggde stigar eller hade dem som tallrikar. De kan vara lite olika i diameter, kanske minst så att barnens fötter 
får plats. Annars kan de vara olika höga dock inte högre än ca 20 cm så att barnen inte ramlar och skadar sig.

En härlig påsk önskar

Påsken närmar sig och vi har gjort påskris. Barnen har doppat björkris i tapetklister och sedan i silkespapper.
De blev väldigt färgglada och granna. Vi har också "sått" krasse på lite bomull i en pappmugg. 
I samlingen har vi gjort ramsan om " De fem små kycklingarna" så Fjärilarna är redo för påsken.
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	friskolenytt v.11 Bråthult 0 

