
FRISKOLENYTT Bråthult v.17

Tänk att vi svenskar ofta pratar om väder. Fast jag tycker inte det är konstigt, särskilt inte när vädret varit så varierat som det 
varit i april. Jag fick frågan av eleverna om vi var på väg mot en ny istid. Frågan kom när det snöade för fullt utanför fönstret 
efter det att vi sett en film om just istiden. Ja, man kan ju undra. Vi ska på SO-lektionerna arbeta vidare med historia och 
bekanta oss med forntiden. I no fortsätter vi att följa våra träd och eleverna skriver och ritar fint i sin naturdagbok hur våren 
fortskrider
I veckan åkte vi till Älmhults kyrka och lyssnade på musikalen Blommor och skratt som barnkörerna Glädjesångarna och 
Småröster framförde. Musikalen handlade om att alla är lika mycket värda oberoende av hur vi ser ut. Den tog också upp att 
all går inte att köpa för pengar.
Utflykten till Älmhult var mycket uppskattad och eleverna tyckte att barnkörerna var duktiga (och modiga).
Åk 2 har fått logga in på  hemsidan svenska-djur.se och läsa lite om de djur som intresserade dem mest. 
Åk 1 har också tillgång till den sidan men vi har besökt hemsidan ännu. Är ni nyfikna kan ni tillsammans med ert barn besöka
sidan och logga in, det är samma inloggningsuppgifter som det är till NOMP. Det finns mycket roligt att läsa, lyssna och göra.   
I svenskan arbetar de vidare med sina sagor, samt arbetsschema. I matematiken har vi pratat om volym - uppskattat och
mätt - vilket glas har störst/minst volym. Åk 1 arbetar i detta mattekapitlet även med subtraktion i talområde 0-20, åk 2 har 
också subtraktion fast räknar  tal med övergångar i talområde 0-100.  
Hoppas nu alla valborgsmässoeldar ”jagar iväg” vintern och att maj blir en varm och skön vårmånad.

// Mimmi, Frida & Thye 

 

SKOLAN

GEMENSAMT skola & fritids  
Valborg är en underbar tid, det känns väldigt speciellt att vi är så långt komna och ändå snö! Helgen lovar dock 14 grader så
bättring är i sikte.Idag är det studiedag och eleverna är lediga, vad studerar personalen då måntro?

Våra idrottslärare Thye, Sissa och Lotta är på tvådagarskonferens inom ”Hälsa och idrott”, ämnet är betyg och bedömning.

Skolpersonalen är på studieresa till Halmstads kommun ute på en liten skola i Harplinge. Vi ska titta på deras kvalitetssäkrings-
system och vara med på lektionsbesök tillsammans med deras förstelärare. De arbetar på ett alldeles speciellt sätt i svenska
och kanske är det något för oss? Det är IKEA som bekostar detta projekt genom de stödpengar de stöder varje elev i 
kommunen med. Vi är tacksamma för detta! Det ger extra guldkant.

Vi vill särskilt påminna om:

Röd dag den 5/6; Kristi Himmelsfärdsdag, klämdag den 6/5

PRAO klass 4 i Bråthult den 16/5, Virestad den 17/5

Skolavslutning den 6/6

Skolan börjar efter sommarlovet måndagen den 22/8

Majblommeförsäljning
Alla pengar och överblivna blommor från försäljningen av majblommor ska lämnas in måndagen den 2 maj 2016

//Christina

FÖRSKOLEKLASS

Så har vi inlett vårt avslutande tema för terminen – att utforska vårt närområde och besöka alla elever i förskoleklassen.
Vi arbetar med karta, både med, vanlig, Google Earth och egenritad. Vi har sett kartan med de husen vi har besökt på 
storbildsskärm och barnen får vara kartläsare när de ska visa sitt hem. 
De får filma längs med vägen och ta bilder. Dessa bilder blir sedan till egen alldeles egen bok!
Vi har också med oss ett antal frågor som ska besvaras innan vi återvänder till skolan.
Det är nyttigt för barnen att uppleva att de alla har lite olika intressen, bor olika och har olika långt till skolan eller till varandra. 
Mycket kan byggas in i ett tema och vi tar tillvara det som barnen visar intresse för.
I tisdags var F-2, tillsammans med ”Fiskarna” i Älmhults kyrka och tittade på en musikal med barnkörerna. Hur kan man göra
för att vara en bra kompis och vad är viktigt i livet, var de ämnen musikalen berörde. Svängigt var det också!
Nästa vecka är ni välkomna på utvecklingssamtal. 
Barnen har fått med sig lappar hem som förberedelse inför samtalet. Kika på dem!

//Cecilia 

KLASS 1-2

.



 

ÅRSKURS 3-4-5

Hej på er!
Här har vi fullt ös på arbetet! Nationella proven i år 3 är klara.
I svenska jobbar alla elever på för fullt för att bli klara med sina egna ”böcker” som de författar själva.

De är flitiga med matematikläxan på Nomp, vi har nått vårt egna uppsatta mål där och det firar vi med att se på film 
nästa onsdag. Önskan om att få klä ut sig samma dag godkändes, vilket gör att den dagen får vi nog många ”nya” trevliga 
figurer i vårt klassrum!
Denna torsdag fick femman all information om Stockholmsresan som blir om några veckor. Alla är så förväntansfulla!

Med önskan om en trevlig valborgshelg!

// Marie-Louis & Rebecka

FRITIDS 

Vädret är som ni kanske har märkt, väldigt varierande. Vilket innebär att ena dagen behöver barnen ha både överdragsbyxor 
och en tjock jacka medan det andra dagen räcker med bara tröjan. därför ber vi er att kolla så att det finns gott om extra 
kläder på fritids, allt från underkläder till ett par stövlar. 
Vi hoppas att solen snart visar sig igen så vi kan gå ut i skog och mark för att plocka från naturens goda, men än så länge så
har det inte kommit upp så mycket bra växter och vädret har varit lite tråkigt

//Thye o Frida



FÖRSKOLAN

Boka in den 31 maj, då blir det trivselkväll! Tid och mer info kommer. 

//Cecilia

 

Vi lyckades pricka in en snöfri dag så vi kom iväg till lägerplatsen denna veckan. Vi tittade på vår myrstack, men tyvärr 
är där " någon " som har varit hungrig och grävt i stacken. Myrorna var också rätt slöa så dom får jobba på nu.
Vi har inte jobbat vidare med vårt färgtema pga att många barn har varit sjuka i gruppen, men nästa vecka hoppas vi att vi 
kan fortsätta med färgen blå. 

Det har varit mycket uppskattat att göra massagedockorna. Vi har använt dem nu några gånger efter maten och gjort massage 
i stället för att läsa. Eftersom gympan har varit lite rörig ibland uppe i stora salen så har vi börjat med att ha utegympa. 
Vi går exempelvis en aktivitetsslinga med uppdragskort, vi har dansstopp och går balansgång.
Nu när det förhoppningsvist blir lite varmare och vi är ute mer..så kommer ju fästingarna fram så kolla igenom era barn en 
extra gång så de inte har någon på sig.
Fina majdagar önskar

FISKARNA

Då det fina vårvädret lyser i sin frånvaro fick vi en kall och blåsig utedag i början av förra veckan.
Det dåliga vädret påverkade dock inte barnen då de var lika pigga och glada på att gå ut som de brukar.
Tisdagsförmiddagen inledde vi med gympa i stora salen där vi lekte med bollar. Det spelades både lite pingis och fotboll vilket 
sedan avrundades med leken "under hökens vingar kom". Den leken är väldigt populär och uppskattas av barnen. 
Eftermiddagen spenderade vi nere på fritids där vi lekte och umgicks med de yngsta skolbarnen. Alla barnen visar stor glädje 
och verkar trivas på fritids vilket är väldigt roligt att se!
På onsdagen hade vi sångsamling och fortsatte att leta vårtecken. Större delen av torsdagen spenderades ute på gården där vi
även åt vårt mellanmål. På fredagen var Maggan hos barnen och även då blev det mycket lek ute. 
I måndags åt vi lunch och hade läsvila i grillkåtan vilket var ett önskemål från barnen som blev väldigt mysigt och lyckat.
På tisdagen åkte vi tillsammans med f-klass och klass 1-2 till Älmhults kyrka där vi fick se en musikal med temat "vänskap". 
Den innehöll mycket sång och glädje och barnen gillade den.
På onsdagen fick vi se både regn, hagel och snö så då passade vi på att ha en liten vårstädning inne i rummet. 
Vi fick dessutom träffa Johanna som ska börja jobba hos oss nästa vecka. 

// Hilda & Marie

FÅGLARNA

//Tina, Ann och Sofia

 

// Annie och Marisa

FJÄRILARNA
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