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GEMENSAMT Förskola-skola-fritids
Äntligen har vi lite vårkänslor, solen värmer så gott. Vi har sett lite vårtecken och om några veckor är det påsk, påsken är ju 
tidig i år .
Lapp om ledighet under påsklovet kommer nu på måndag den 7/3, den önskar vi åter igen fredagen den 11/3,
viktigt att ni fyller i den oavsett om ni är ledig eller ej för vår planering av verksamhetens skull.

När det gäller sjukanmälan vill vi ha in anmälan senast 8.00 de dagarna ert barn är hemmavarande.
När ert barn är återställt igen ; om möjligt meddela oss dagen innan barnet kommer för att vi ska kunna planera verksamheten,
beställa specialkost och liknande.

Vårens föräldramöten:
Föräldrar till blivande F-Klassare träffas ons den 9/3 18.00 i Virestad ( obs samma plats för både Virestad/Bråthult)
Anmälan till: christina@virestadsfriskola.se

Bråthults skola klass F-5 tis den 22/3 18.00-20.00 i Bråthult
Virestads skola F-6 onsdagen den 23/3 18.00-20.00 i Virestad

Mårten skagert föreläser om barn- och ungdomars nätvanor, särkild inbjudan kommer ut i veckan innan.

Våra förskolor kommer att ha sina föräldramöten i början av maj och vi återkommer med datum och program

Vår mat:
Vi har fört diskussioner med vår leverantör Guldkant över hur vi önskar vår matsedel och mat ska se ut/smaka/vara för att
lättare fungera som ett pedagogiskt verktyg. T ex har vi veckans ”husman” på måndagarna. 
Gå gärna in på matsedeln och se efter

// Christina & Cecilia

Studieresor: studieresorna till Sthlm (klass5) samt Skottland ( klass 6) är nu bokade. 
Den senare resan är förändrad från London pga av det allmänna läget i vår värld. 
Personal på Sthlms-resan blir Marie-Louise, Mimmi, Thye samt Tomas O. 
Personal på Skottlandsresan blir Åsa G, Åsa R, Yvonne M samt Lotta F. 
Vi kommer att ha ett föräldramöte om detta den 13/4 i Bråthult. Vi återkommer med datum snarast////



FÖRSKOLAN
 
FISKARNA

Välkommen VÅR ! Nu är vi redan inne i mars månad! På sportlovet var det många barn som var sjuka och lediga, men vi som 
var här hade biomys, leksaksvisning och hängde nere på fritids. I måndags, som är våran utedag var vi på promenad i skogen.
Där pratade vi om allemansrätten och byggde isskulptur. Tisdagen inledde vi med gymnastik. Då hade vi Miniröris, dansstopp
och  ”under hökens vingar kom ”. Det är mycket roligt att se barnens glädje under gympapasset. Vi har denna veckan börjat 
prata om återvinning på våran tema Natur. Barnen visar redan stort intresse och engagemang för ämnet så vi önskar därför
att ni, om möjlighet finns, skickar med barnen lite ”sopor”som vi sedan kan sortera här på förskolan. 
Vi tänkte ha vår ”sopsorteradag” på onsdag v.10 så fram tills dess går det bra att ta med sopor.
Ha det gott!

//Marie & Hilda

FJÄRILARNA

Nu hoppas vi att alla sjukdomar är över för denna gång och våren kan komma till oss. Nu har alla barn som skall börja i 
Fjärilarna börjat och inskolningarna är slut.
Vi skall starta ett nytt tema som är grundfärgerna. Första färgen är Röd.
Vi kommer sjunga sånger om färgerna och också göra ramsor. Vi kommer också skapa med olika tekniker i de olika färgerna.
Vecka 11 kommer Tanja att göra sin prao hos oss.

Vi har fortsatt med våra fåglar och pratat om hur vi är mot våra kompisar. Hur ska vi ha det i vårt fågelbo?
Vad och hur gör vi så att kompisen blir glad? Några av barnens förslag: ”inte bitas, säga förlåt, inte kasta saker, kramas”
Vi har berättat Sagan om vanten. Djuren får bara komma in i vanten om de lovar att de samsas med de som redan är där inne
vi har börjat att gå till lägerplatsen i skogen. Barnen byggde vidare på kojan och lekte bland stenarna. Som vanligt hade vi en
liten samling som avslutning. Varje barn fick välja en ”vante”. Vilken färg har din vante? Hittar du din kompis som har samma 
färg så att det blir ett par.
Tyvärr så har vi inte hunnit ta några bilder den här veckan.

// Annie & Marisa 

FÅGLARNA

// Ann, Tina & Marie B



SKOLAN 

FÖRSKOLKLASS

Hoppas att ni har haft ett härligt sportlov!
Denna veckan har vi inte varit full styrka i klassrummet (många sjuka )
Men vi har påbörjat syslöjd, med brodering av siffrorna 0-9. Vi har också kikat vilka spår det var vi hittade i skogen,
innan sportlovet.
En lång tallinje sitter på väggen i klassrummet och den använder vi för att arbeta med addition, subraktion, multiplikation 
och division. Allt blir ju mycket tydligare om vi kan se helheten!
Vi fortsätter alltså arbete med matematiken på konkret sätt där vi använder många olika sinnen i inlärningsprocessen.
Vi har vår praktikant här nu , Anna, 20 år, som läser till barnskötare på Haganässkolan. Anna stannar t.o.m. V 14.

//Cecilia 

ÅRSKURS 1-2

Så var vi tillbaka i vardagen igen efter ett sportlov. Det var många som under helgpratet berättade att de större delen av lovet 
fått tillbringade tiden i sjuksängen istället för att vara ute i friska luften.
Snön smälter, det blir blött och geggigt och leken i sandlådan har tagit fart igen = Våren är på väg och det kommer vi nu att
följa under några veckor. Vi kommer att kolla in lövträdens knoppar och hur växtligheten förändras runt träden. I samband med
detta kommer eleverna på bilden tillverka ”knoppisar”, så skicka gärna med 2-3 tomhylsor från t ex toarullar.
I matten arbetar åk 1 med geometriska objekt(cirkel, triangel, rektangel, kvadrat)och ska få tillverka bilder av dessa former.
Eleverna i åk 2 tillverkar mobiler med de geometriska objekten i 3D-format. Efterhand som de blir klara kommer de hängas upp
i klassrumstaket.
”Tick-tack-jakten” tickar på och nu är vi över 100 timmar. På senaste klassrådet beslutades det att när vi passerat hundra 
timmar ska vi ha en förmiddag med sällskapsspel, som eleverna tagit med hemifrån. Det ska bli kul att se vilket/vilka spel som
blir favoritval när vi har vår speldag. Nästa läsmål är att nå 300 timmar och då kommer vi att titta på film

//Mimmi, Thye & Frida

ÅRSKURS 3-4-5

Först vill vi börja med att välkomna alla tillbaks efter ett förhoppningsvis härligt sportlov!
Oavsett om ni varit hemma eller varit iväg någonstans under lovet hoppas vi att alla har kunnat hitta på något kul.
De tre första dagarna denna arbetsvecka vikarierade Yvonne för mig (Marie-Louise) och hon tyckte att alla varit fantastiskt
duktiga! Kul att höra!
Denna vecka har era barn börjat med nytt arbete inom NO, material. De har läst och skrivit om olika material som finns runt 
omkring oss. T ex plast, metall.
I matteboken har de börjat med nytt kapitel, geometri.
Nu har snart alla fått inloggning till Nomp som är en ”matematikbok” på nätet. Här kommer vi att ge hemuppgifter. 
Vi har gått igenom det i skolan, vi tror nu att alla vet hur de ska göra hemma. Vi får prova och se. Alla är förväntansfulla inför 
detta nya sätt att lära sig på!
Det får vara allt för denna gång. Ha det gott!

// Marie-Louise och Rebecka

FRITIDS 

Nu har det gått en vecka sedan sportlovet, så nu är det dags att börja fundera på behovet av omsorg på påsklovet. 
Måndag nästa vecka 7/3 kommer lapparna om lovet ut och vill vill ha in dom redan 11/3 för att hinna planera.
Eftersom att vi inte var så många fritidsbarn på lovet så har vi kunnat sitta tillsammans allihop och spelat monopol, vilket har 
varit nyttigt och roligt på många sätt. Det har blivit mycket matteträning, strategi och även en hel del samarbetsträning. 
Det har varit jätte svårt att åka iväg och göra någonting över lovet eftersom att vi inte vetat när barn som varit sjuka skulle
komma tillbaka, vi har bland annat inte kunnat åka på bio på grund av att vi inte vetat hur många barn det kom att bli. 
Därför är det väldigt viktigt att ni meddelar oss hur länge ert barn är borta, ni behöver inte meddela varje dag men så tidigt 
som möjligt vill vi veta hur länge ert barn är hemma.

// Thye & Frida
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