Friskolenytt Virestad v.42

Skola:
På torsdag nästa vecka är det dags, då kommer vi alla få oss till livs en föreställning som heter
”Musikhögskolan flyger”; det är nästan färdigutbildade musiker från Malmö som är ute och gör en show
i skolorna, spännande!
Nu är det snart höstlov för våra skolelever, hoppas att alla ni som ska vara på fritids under lovet har
lämnat in lovlappen denna vecka, annars blir det svårt för oss att planera kring höstlovet. Är det glömt
så ring eller sms:a senast måndag in på fritids telefon.
Efter lovet är det dags för utvecklingssamtal i våra klasser, i samband med det gör vi olika matte- och
svenska tester med eleverna, alla lärare som undervisar i klassen får också lämna in sina omdömen till
klassläraren. Är det något ni särskilt undrar över inför utvecklingssamtalen, hör av er i god tid så att
klassläraren avsätter tid till detta på utvecklingssamtalet.
//Christina

Förskola:
Vi är glada att meddela att nya barn och pedagoger välkomnas till oss under höstlovet! Vi kommer att
ha inskolning av 4 barn med erfarenhet av migration. Elmira, Fatema, Semir, Luliana, bor idag på
Björkhaga, i Virestad, och kommer att höra till avdelningen Månen. Evelina Mattsson kommer att börja
arbeta på Månen under samma tid och vi hälsar också Maja och Zuzanna (Paviljongen) välkomna till oss.
Annie arbetar nu både på Månen och Solen, medan Clara arbetar på Solen.
Vi önskar er några härliga höstveckor och är tillbaka med friskolenytt v 46.
// Cecilia
Solen
Vi har gått våran Ekarundan o hoat efter älgar ...eftersom de är älgjakt denna veckan, men de vart som
bortblåsta....
Vi har även målat älgar med våra fötter kom gärna in och titta på våra skapelser.
Nästa vecka ska vi ha en må bra vecka...där vi ska laga mat ute någon dag,massage till barnen
Och säkert något smaskigt och nyttigt mellanmål.
En liten önskan om att namna kläder, mössor och vantar,så inte barnen fryser när vi är ute.
// Åsa, Annie & Clara
Månen
Maria har visat sitt hus för några kompisar. Där fick vi se "hjärtaparken" och dricka smoothie i
höstsolen. Den sista utflykten blir till Nils och Linnea som visar sina hus för Nira och Milton. Vi åker på
torsdag 22/10 klockan 9.
Vi har fortsatt jobba på vår karta genom att bygga modeller av kyrkan, sockenstugan och förskolan.

För att få lite orientering har vi varit på kyrkbacken och lekt. Det mest fantastiska där var att det
fanns högar med grus, sand och flis som man kunde känna på och klättra på.
Vi har också plockat nypon som vi gjort nyponsoppa på. Barnen tyckte det var spännande att stoppa in
nyponen i maskinen och se hur det blev mos av dem.

// Johan, Therese & Annie

Paviljongen
Vi jobbar på med vårt projekt ”Jag i Virestad”. Vi har varit i skogen och samlat material till skapande
av människor, bilar, träd mm som barnen önskat.
Titta gärna över era barns platser i hallen så att där finns kläder efter väder, gärna vantar och
mössor. Ta gärna hem sandaler, tunna kläder m.m som inte används just nu.

// Jenny, Ann-Marie & Hanna
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F-klass
I måndags fick alla prova på att spela rytminstrument när vi hade musik. Det var uppskattat och något
som vi kommer att göra flera gånger. Vi har jobbat med talet 5, sorterat olika saker efter färg, form
och storlek. Vi har även börjat att skapa mönster av olika slag. I boken om mig har vi jobbat med vad vi
vill bli bra på.
Fram till höstlovet har jag klarat av de flesta inskolningssamtalen, några kommer att få tider vecka 45.
Efter höstlovet kommer vi att arbeta mycket med språklekar.

//Yvonne

Klass 1
Vi har haft en härlig vecka och vi har fått mycket gjort. Då vi för någon vecka sedan upptäckte hur salt
löste sig i vatten och att saltkristallerna blev kvar efter att man penslat på lite saltvatten på ett
mörkt papper ville vi se hur kristallerna formade sig genom ett annat sätt. Vi målade med vattenfärg
och därefter ströddes på salt. Det blev inte riktigt som vi tänkt oss men färgerna blev vackra (tanken
var att saltet skulle lösa sig i färgen och göra fina mönster). Barnen blandade till fina egna toner.
Kanske har de fortfarande koll på hur man kan få fram lila eller grönt av endast två grundfärger
vardera? Under veckan har de sedan målat fina höstträd på vattenfärgsmålningarna. De valde själva
var de färdiga alstren skulle placeras, några hänger därför i klassrummet medan en del av dem finns
att beskådas i korridoren. Var och en har sedan skrivit en liten text om hösten och sitt höstträd.
Vi kommer från och med nu att ha vår ”låne-/ lämna tillbaka dag” på biblioteket på fredagar. Yvonne
kommer att arbeta i biblioteket och finnas till hands med exempelvis sökning efter vissa böcker med
mera. Var och en lånar och lämnar tillbaka när det passar men vi kommer att stötta barnen att låna och
att låna olika genre av böcker.
Ett antal fredagar framöver kommer barnen att få berätta om något inför klassen som de själva har
valt. Det kan till exempel handla om en hobby, ett djur eller om vad man drömmer om att göra. Detta
blir en liten läxa som barnen, två åt gången, kommer att göra. Framförandet får gärna vara i 1 – 2
minuter. När det är deras tur kommer var och en få hem ett litet papper som kan hjälpa dem att
komma ihåg det de ska berätta.
Vi hoppas att detta kommer bli väldigt uppskattat och att vi än mer lär oss av varandra.
// Sissa, Markus och Åsa

Klass 3-4-5
Här i klass 3-4-5 är vi i full gång med DLS-testerna. Dessa tester görs varje termin och vi håller just
nu på med huvudräkning i matte. Vi kommer så småningom göra DLS-tester i svenska också.
Alla elever i åk 5 har svarat på skolinspektionens enkät på internet helt anonymt här i skolan.
I matten arbetar åk 5 arbetar med decimaltal och åk 4 arbetar med addition och subtraktion.
Vi har tillsammans arbetat hårt med de positiva orden under två veckors tid nu. Alla i klassen fick
skriva ett positivt ord om varandra och dessa fina ord har eleverna fått för att hänga upp i deras
bänkar. Vi har pratat om orden, vad det kan vara för ord och vad det betyder att vara snäll. Nästa
vecka sätts ett nytt mål upp men givetvis strävar vi efter att fortsätta använda oss av fina och glada
ord!
Nästa vecka är jag ledig ons-fred för att åka till USA. I klassen kommer Ann Ruter att vara. På
måndag kommer vi att ha klassråd i klassen och stormöte på tisdag. På torsdag kommer musikhögskolan
flyger hit. Jag kommer att skicka ut era bestämda samtalstider via lapp på måndag.
Ändring från förra året är att omdömesblanketten endast ska skrivas på vårterminen. Jag kommer
alltså inte skicka ut ert barns omdömesblankett en vecka innan som jag skrev på lappen med tiderna!
Vi hoppas att alla får ett härligt höstlov!
//Ida, Lotta o Gizzi

Klass 6
Nu är jag tillbaka! Barnen hade koll på att jag blivit ett år äldre så när jag steg in i klassrummet sjöng
de så fint och jag fick sitta i heta stolen.
Vi har nu satt punkt för Stormaktstiden! Innan provet var det allt lite spänning i klassen! Vad ska
komma och hur övar man. Vi tipsade varandra hur man kan öva inför ett prov och i tisdags fick de skriva
av sig ordentligt! Nästa vecka är det dags för nästa prov och då är det matte. Även detta går att träna
inför. I matteboken finns sammanfattningar och repetitionssidor!
Böckerna om våra sedlar är nu klara. Under arbetets gång har vi lärt oss en hel del om personerna som
finns på dem samtidigt har vi blivit allt säkrare på att skriva faktatexter med hjälp av stödord. Nu ska
vi ha en period då vi satsar på berättande och instruerande texter.
På tekniken arbetar barnen i grupper och ska med hjälp av endast tidningspapper och tape tillverka
torn! Snart vet vi vilken grupp som gjort det högsta, vilket torn som står emot luft från min hårtork
samt vilket torn som tål belastning bäst!
Det är snart dags för samtal. Barnen har fått hem lappar med förslag på tider!

//Åsa G

Fritids:
Hej! Veckorna går och snart är det höstlov. Vi har fått in i stort sett alla lovlappar - tack för det!
Hos oss på fritids rullar allt på "som vanligt". I takt med att hösten närmar sig ökar mängden
inomhuslekar något. I eftermiddag var det bl a schackspel och att brodera som gällde. Även teater har
stått på barnens agenda ett par gånger under senaste veckan. Roligt!
Vi fortsätter med en hel eftermiddag i veckan ute även nu när det börjar bli kallare. Som alltid - tänk
på bra kläder.

// Lotta, Sissa & Marcus
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