
FRISKOLENYTT Bråthult v.19

SKOLAN

Så har ännu ett tidsmål blivit uppnått och vi gör ett litet mini-disco i klassrummet. Samtidigt kommer vi ha visningsdag med 
en kort presentation av saken som ska visas - för det är väl ändå dansen som hägrar?

I So har vi arbetat vidare med forntiden och avslutat jägar- och bondestenåldern. Eleverna har även ritat ett litet bidrag inför 
Per Hörbergs-jubilét. Virestad uppmärksammar bygdens son under pingsthelgen och på bildlektionen berättade jag lite kort
om Per Hörberg .  Vem är han? Fråga era elever om de kommer ihåg . 

I svenska och matte arbetar de på som vanligt.

Yvonne H är vikarier för mig (och Thye)  måndag- onsdag då vi är med på studieresan till Stockholm, men Frida kommer att
finnas i klassrummet som vanligt.

GEMENSAMT skola, förskola & fritids  
Vi har haft en härlig försommar den sista veckan och rasterna och den fria leken har lockat, alla blir piggare av att vara 
utomhus och det har inte varit någon svårighet att motivera barnen att vara ute. Nu går vi dock mot kallare tider men så 
brukar det vara när det närmar sig juni. 
Både på förskolan och skolan förbereder sig pedagogerna för överlämningar; 25 barn totalt börjar i F-klasserna hos oss i höst, ’
det är rekord! En del barn på förskolan har växt ur sin grupp och ska byta grupp, våra sexor har växt ur sin skola och ska börja 
högstadiet, mycket information att lämna vidare till mottagande pedagoger så att de möter barnet/eleven där den är.
För er som är s.k 15-timmars barn inom omsorgen gäller följande:
Verksamheten är öppen som vanligt för era barn fram till midsommar samt en vecka innan skolstart.
Skolstart är det den 22/8, se hemsidan.

Detta år har vi haft omkring 180 barn i våra verksamheter och tillsammans är vi starka! 
Vi försöker göra många olika aktiveter tillsammans,: Bråthult och Virestad för att stärka vår samvaro och gemenskap. 
Vi har precis nu tillsammans deltagit i en vykortstävling arrangerad av Virestads församling. Pehr Hörberg, den kände 
konstnären från Bråthult i Övraön firas just nu i ett jubileum och någon av våra teckningar ska ges ut som ett vykort, kanske 
har vi en ny framtida konstnär i trakten!

Några exempel på detta är:
Förskolans dag firas nästa vecka för båda förskolorna i Bråthult
Våra F-klasser har några aktiviteter tillsammans under läsåret och besöker bl a Linnés Råshult tillsammans.
Vi hälsar på varandra och leker tillsammans
Vi har temadagar tillsammans, t ex orientering
Klass 5 o 6 har varit på friidrottsdag tillsammans hos IFK Växjö på Telecom arena
Våra båda skolor har fritidsläger tillsammans i Välje den 8-9-10 juni
Våra femteklassare åker till Stockholm tillsammans
Vi firar skolavslutning tillsammans

Alla som vill är välkomna att tillsammans fira skolavslutning den 6/6 10.00 i Virestads kyrka, vi får alla plats!
Efteråt tågar vi med flaggor och egen fikakorg till hembygdsparken.

/// Christina & Cecilia

/// Cecilia

FÖRSKOLEKLASS

Oj, vad barnen i f-klassen har upptäck sitt närområde nu och vad de har fått uppleva olika äventyr! Hittills har de varit på 
skogsvandring, besökt hundgård, gosat med valpar, kikat på kosläpp på en bondgård och doppat tårna i Helge å, spelat fotboll,
hoppat studsmatta och gått på Trollstig och mer äventyr berättar säkert barnen om hemma.
Vi har också varit och simtränat och på måndag v 20 är sista besöket i Haganäs. Alla barn har gjort framsteg! 20:- får tas med
för att handla smörgås/glass/dricka i kiosken som finns där.

Vi har inlett det sista arbetet innan skolavslutningen och det är att skriva en egen bok.
Alla har gjort sin framsida med titel, författarnamn och tjusig bild/teckning. Ett härligt gäng författare!
Resultatet kommer att bli alldeles utmärkta böcker att läsa tillsammans med era barn när ni njuter av vårsolen i hängmattan
eller på altanen;-)

KLASS 1-2

.

/// Mimmi



 

ÅRSKURS 3-4-5

Hej på er där hemma! Det är mycket på gång just nu! Utvecklingssamtalen är gjorda och nya mål är givna. 
Vi har precis avslutat läsprojektet som vi haft under flera veckors tid. Deras egna ”böcker” börjar bli klara. Nompmålet blev 
uppnått vilket gjorde att de fick se film förra torsdagen, uppskattat!
De har redovisat sina musikgrupper genom att berätta om sina artister och därefter hade de sång och dansshow med den 
valda gruppen. Vi fick se och höra ABBA, Spice girls med flera. Härligt!
Vi har varit på Haganäs och badat två gånger denna vecka och vi har ett tillfälle till nästa torsdag. I tisdags var femmorna från
Virestad här och vi gick igenom vår Stockholmsresa som vi ska göra tillsammans nästa vecka.
Fyrorna gör sin prao på måndag.
Till sist önskar vi er alla en solig och härlig helg!

// Marie-Louis & Rebecka

FRITIDS 

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och vi har börjat skissa på lovscheman. Det är många av er som har skrivit att barnen
har sitt vanliga schema, problemet med detta är att det är många som kommer med bussen till skolan på morgonen men på 
sommarlovet har vi inga skolskjutsar och då måste vi sitta och gissa när barnen kommer på morgonen. 
Så vi ber et att lämna in tider på barnen sommarlovstider. 
                                                                                     

//Thye o Frida



FISKARNA

Och så kom sommaren med buller o bång!
Nu har vi haft Johanna hos oss i två veckor och passat på att visa henne närområdet under våra utedagar och promenader. 
Vi har bland annat gått till lägerplatsen och lekt. Vi har också gått på promenad med naturfrågor av Tomas. Under ett besök vid
ån spanade vi efter nya vårtecken och tittade på bäcken innan vi lekte runt grillplatsen.

I måndags traskade vi till 4H-stugan där vi mumsade på frukt, njöt av solen och lekte lite lekar tillsammans. Inte en panna var
torr efter detta passet, som vi sprang! På vägen tillbaka stötte vi på något märkligt i gräset: en ödlesvans...utan ödla. Den låg 
och sprattlade och detta väckte självklart vår nyfikenhet. Vi började söka efter fakta så fort vi kom tillbaka till förskolan.
Vi såg en film som visade hur en ödla släpper sin svans när den blir rädd och stressad och vi läste vidare om hur svansen, som 
växer ut en gång till, släpps för att skydda ödlan mot rovdjur som vill äta upp dem.
Tack vare den ljuvliga solen har vi även kunnat njuta av mellanmålet utomhus de flesta dagar

//Johanna & Marie

FJÄRILARNA

// Annie & Marisa 

FÅGLARNA

Vårt temaarbete har nu fortsatt med färgen blå. I samlingen sjöng vi om ugglan Birger som är förtjust i blått. Vi hittade blåa
saker på avdelingen. Vi har också provat sockermålning och skvätt blå färg, så det blev fina mönster.
På vår utedag var vi på lägerplatsen. På vägen dit mötte vi fåren som har kommit tillbaka till sin hage och dom hälsade så glatt
på oss. När vi kom fram till lägerplatsen fick vi små uppdragskort där det kunde stå att vi skulle hitta en sten, en pinne eller 
sitta på en stubbe. Det var kul att hitta olika saker och spännande att se vad det stod på nästa kort.

// Ann, Tina & Hilda 

Fåglarna har blivit en grupp med bra sammanhållning. När vi var i skogen så lekte alla barn pirat tillsammans.
De kunde även samsas bra om färgerna när vi målade ute på ett gemensamt papper.
Tisdagen den 17 maj ska vi fira Förskolans dag här i Bråthult tillsammans med de äldre barnen från Virestad 
(se inbjudan i hallen). På onsdag ska vi som vanligt gå till skogen igen. Det är viktigt då att alla har riktiga skor på sig.  
Fina majdagar önskar:

Nu är solen och värmen äntligen här och vi spenderar så mycket tid vi bara kan utomhus. Det betyder också att det är dags att
tänka på solskydd! 
Vi uppskattar om barnen är smorda när de kommer på morgonen, har med sig solkräm och/eller kläder som skyddar mot solen
så att vi kan njuta av utevistelsen till max.
Nästa vecka firas förskolans dag! Vi kommer att få besök av de äldsta barnen från förskolan i Virestad, tisdagen den 17/5.
Tillsammans firar vi med aktiviteter utomhus på förmiddagen så då gäller kläder efter väder. 
Vi har dessutom en festlig "hattparad" dagen till ära så barnen får gärna ta med sig en hatt!
För era barns bästa har vi nu kommit överens om att inget eget tas med till förskolan, varken mat eller leksaker. 
Saker går sönder och tappas bort. Gosedjur gäller endast för de som ska sova. 
Under läsvilor finns gosedjur att låna på förskolan. Ni får gärna fråga oss om något känns oklart:).

/// Personalen på förskolan 

FÖRSKOLAN
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