FRISKOLENYTT Bråthult
FÖRSKOLAN
GEMENSAMT
Vi ser gärna att ni tänker på att hålla era tider vid hämtning och lämning och att detta inte sker under våra måltider
frukost 7.30-8.00, lunch 11-11.30 (11.30-12.00) samt mellanmål 14-14.30
Detta på grund av att vi ska kunna planera vår verksamhet och att vi i personalen ska kunna hålla våra arbetstider.
Ibland är det så att ert barns tider behöver ändras med kort varsel, och är det så att ert barn kommer tidigare
eller senare än schemalagd tid eller ska vara ledig en dag så meddela så snart ni vet (vet ni kvällen innan så skriv
gärna ett sms), detta för att vi beställer mat till barnen varje morgon kl.8.15,samt för att vi kanske har en
utflykt planerad.
Narturligtvis kan allt hända och är så fallet prata med oss så hittar vi en lösning.

FISKARNA
Veckorna rullar på och vi välkomnar nu även Frida in till oss på Fiskarna . Vi är nu 13 barn i gruppen .
Vi jobbar på med vårt tema NATUREN och har de senaste veckorna lärt oss mycket om vatten och allemansrätten.
Fråga gärna era barn hemma vad vi får / inte göra i vår natur De har stenkoll!
På gymnastiken har vi nu dragit igång Miniröris ogen.detta inslag är mycket uppskattat av barnen,liksom vårt besök på
Nicklabacken.Det besöket kan man verkligen kalla gymnastik! Barnen var nöjda och ganska möra på eftermiddagen, så då
fick det bli pyssel till lugn musik och det sänkte sej ett härligt lugn i gruppen - bra jobbat allihop!
På torsdagarna är Marie ledig och då kör Hilda lite experiment med barnen. detta är också mycket uppskattat och de vill aldrig
att det ska ta slut. Härligt med barn som är nyfikna!
Som ett återkommande inslag, träffar vi F-klassen på fredagar. Barnen lär av varandra och de barn som ska börja F-klassen
till hösten får en liten försmak på detta.
Vi vill slå ett slag för våra nya bokpåsar som hänger i hallen ! (På väggen borta vid fåglarnas dörr ) Det är en påse med
5 böcker i, som man får låna hem och läsa för eller med sina barn . Skriv upp vilken påse ni lånar och lämna sedan tillbaka
när ni har läst färdigt ....
Vill också påminna Er föräldrar om att ni är hjärtligt välkomna att kika in i vårt rum och håll gärna koll på dörren där vi hänger
upp veckans planering. Vid större evenemang kommer även sms eller dylikt.
//Marie & Hilda

FJÄRILARNA
Vi välkomnar Elias till Fjärilarna och Svante som har flyttat vidare till Fåglarna.Vi forsätter att lära känna våra nya kompisar.
I samlingen sjunger vi mycket och barnen är bra på att sjunga med och känna igen sångerna på sångkortet.
Vi har också haft den populära fiskdammen.Nu kan barnen dom olika kroppsdelarna som står på fiskarna.
Så nu är det dags att byta ”uppdragen” på fiskarna.Vi har också varit ute och njutit det fina vintervädret.
// Ann, Tina & Marie B

FÅGLARNA
Välkomna Ellie och Svante! Vi jobbar mycket med att få ihop en bra grupp och att vi ser att barnen leker i flera olika
konstellationer nu. Alla har någon kompis att leka med. Barnen är bra på att samarbeta när vi lägger grodpusslet utomhus.
Vi har börjat göra en gemensam värdegrund för just vår grupp.Vi har berättat Sagan om vanten. Djuren måste samsas
i vanten, ingen får bitas eller puttas. Vilka regler ska vi ha hos oss? Vad eller hur gör en kompis när den är snäll mot dig ?
Barnen har börjat göra varsin fågel,alla måste samsas i fågelboet.
Vi försöker sätta upp lite information om den gångna dagen på vår dörr.
// Annie, Marisa & Marie B

SKOLAN
FÖRSKOLKLASS
Arbetet med matematiken fortsätter och barnen är väldigt entusiastiska.
Vi har nu arbetat igenom alla siffror och barnen har fått hem sifferboken och lite av sitt andra arbete de gjort.
Hoppas ni fått se det! Vi har arbetat med 10-kompisar, och räknat tal över 50!
Vi har varit ute i närområdet och letat spår i naturen. Barnen fick samarbeta i lag och de hittade massor av spår. Vi kommer
efter lovet att analysera fotografierna vi tog och se vad det är för djur som rör sej i närområdet. Spännande tycker vi!!
Ha ett härligt sportlov!
//Cecilia

ÅRSKURS 1-2
Inför alla hjärtans dag fick eleverna skriva 1-2 vänliga saker om alla klasskompisar. dessa egenskaper har jag sammanställt
på ett personligt litet hjärta som sitter på elevernas bänklock. Vi har även arbetat med Hemlig kompis.En tanke med att ha en
hemlig kompis är att utmana eleverna till att försöka bjuda in andra i leken eller leka med en kompis man inte bruka välja.
Förra veckan gick inte så bra, det var så spännande att ha hemlig kompis så de gick runt och frågade :
” Är jag din hemliga kompis ” få se om reultatet blir bättre denna gången.
Veckan innan lov brukar eleverna vara lite rastlösa och småpratiga i klassrummet, men denna veckan tycker nog jag att vi har
haft ett mycket bra arbetsklimat med engagerade elever som arbetar med sin uppgift och hjälper bänkkompisen diskret när
den frågar om hjälp ( det blir fortfarande lite mycket stoj vid aktivitetsförändringar, för det är svårt att låta bli att byta några
ord med bästa kompisen i andra ändan av klassrummet)
Vi har jobbat med tema vatten och gjort lite smålaborationer. Vi har tagit in snö i klassrummet och undersökt vad som händer
med snö på en timme- ett dygn- en vecka. Vi har även kollat hur rent är smältvatten?
Vi önskar alla ett avkopplande skollov!
//Mimmi & Frida

ÅRSKURS 3-4-5
Allt flyter på bra och vi har gjort en hel del sedan vi sist vi skrev.
Alla har gjort fina kort inför Alla hjärtans dag. Vi har haft hemlig kompis, det vill säga de har fått dra varsin lapp med en
klasskompis namn på. De har sedan under veckan sagt eller gjort något extra trevligt/snällt för just den personen som stod
på deras lapp. I slutet av veckan har de fått gissa vem som var de hemliga kompisen. det var uppskattat och vi kör det denna
veckan också.
Medeltidsarbetet är slut och i Onsdags hade vi prov på detta. de har också arbetat färdigt med det givna kapitlet i matematik,
vilket innebar diagnostest i veckan som har varit. I engelskan har vi börjat med ett nytt sätt att förhöra. detta gör attde inte
använder sina gloshäften just nu. De får uppgifter på lösblad där läxan är blandad med både svenska och engelska ord.
Måndag-onsdag efter sportlovet är Marie-louise ledig, vikarie blir Yvonne.
Till sist vill vi önska er alla ett trevligt sportlov.
//Marie-Louis, Rebecka ,Thye & Frida

