Friskolenytt Bråthult v.46

Skola:
Vi vill gärna uppmuntra er föräldrar att ta en dag eller några timmar för att hälsa på ert barn i skolan, den dagen ni kommer
bjuder vi från och med nu på provsmakning av vår skollunch, detta gäller en gång per termin och familj! Vi hoppas på att se många
glada föräldrar i skolan, meddela bara klassläraren innan ni kommer!

Tisdagen den 1/12 har fritids/förskola stängningsdag. Bussar rullar som vanligt, men ordinarie personal har

planering/utvärdering. Kanske är det några som kan underlätta denna planering för oss genom att hämta direkt efter skolslut
eller lite tidigare.

Fredagen den 11/12 bjuder alla våra elever och våra båda skolor in till gemensam ”Lussemorgon” i Virestads kyrka 8.30.

Vi i personalen känner att vi vill göra något festligt tillsammans för oss alla där vi får plats, när det gäller vår vanliga julfest har
vi länge tangerat gränsen på hur många vi får vara och då vill vi tänka nytt.
ALLA VÄLKOMNA; VI FÅR PLATS! Mer information om hur det är tänkt kommer närmare Lucia.

Fredagen den 18/12 är det full skoldag enligt vanligt schema och lunch serveras, en förändring från tidigare år.
Tänk redan nu över hur ni har det med ert behov av barnomsorg över mellandagarna, schema över ”jullovet” kommer ut fredagen
den 27/11.
///Christina
Förskola:
Hanna Svensson har börjat hos oss och arbetar 100 %, med största delen av sin tid förlagd på Fiskarna tillsammans med Marie
Fransson. Marie Bayley som har arbetat hos oss under en tid kommer att fortsätta med det, med huvudsaklig placering inne hos
Emma på avdelningen Fåglarna.
/// Cecilia
Fjärilarna
Vi fortsätter med vårt temaarbete om kroppen. Alla barnen fick titta i en spegel och så hade vi ett bra samtal om vad vi såg i
spegeln, framförallt vad vi såg i ansiktet. Att vi har olika färg på ögonen, olika färg på håret, några har kort hår, några lite
längre. Vi tittade också i munnen och såg våra tänder och tungan, men några tandtroll såg vi inte för dom borstar vi bort med
tandborsten. Vi har också smakat på surt, salt och sött. Det blev många konstiga miner med det salta och sura, men det söta
gillade de......
Vi har också gjort en munmotorik-ramsa om en bil.
Vi har varit på lägerplatsen och satt i måttstocken till myrstacken. Så nu får vi se hur flitiga myrorna är till våren. Vi var också
sakletare vid lägerplatsen.

// Ann och Tina
Fåglarna
Den 18 nov firar vi Pippis dag med att barnen få klä ut sig. Vi kommer även att äta som Pippi och agera som Pippi.
Vi hade gruppfotografering och det gick jätte bra!
Det har ju varit höstlov och då spökade vi ut oss och åt spökliga kakor.
Nu fortsätter som planerat med lucia och julpyssel....

// Emma & Marie B
Fiskarna
Tiden går fort och det är redan snart två veckor sedan jag (Marie) och Hanna började på Fiskarna. Ville har börjat sin
överskolning till oss och kommer efter jul att tillhöra Fiskarna. Jag hoppas att förändringen inte har påverkat barnen så mycket,
då de flesta känner mig sedan innan.

De två första veckorna har vi mest känt in varandra och vi tycker nu att vi börjar komma igång ordentligt med verksamheten. Vi
har skaffat oss lite nytt pedagogiskt material som barnen har fått bekanta sig med. Kom gärna in och titta! På dörren kommer vi
löpande att hänga upp bilder på vad vi hittar på så kika gärna där också.
Vi kommer inte att fortsätta med simningen de sista veckorna innan jul utan istället påbörja arbetet med jultraditionerna.
Hoppas på roliga och lärorika veckor fram till jul!
// Marie & Hanna
F-klass
Denna gång vill barnen själva berätta vad vi hittar på i förskoleklassen. Jag har alltså dikterat vad de har berättat.
”Vi har varit i vårt skolbibliotek med Yvonne och så har vi själva skrivit vilka böcker vi gillar. Fröken skrev våra favoritböcker på
tavlan och så fick vi skriva i vår egen bok”. (Titeln)
”Vi har arbetat med mattelekar och spelat med stor tärning, delat upp oss olika grupper, och varit t.ex fjärdedelar, femtedelar
och sjättedelar”.
”Vi lekte också med plus och minus, då vi gick från ena gruppen till den andra och såg hur grupperna blev större och mindre”.
”Vi har haft besök av Linus mamma som kom med flera hundvalpar. De var bara 8 veckor och jättemjuka och söta. Några revs
med sina vassa klor. Vi gick på promenad med alla hundarna”!
”Vi har haft brandövning och vi fick gå ut utan jacka. Några hade inga strumpor... Vi vet att man ska ringa 112 när det brinner”.
De flesta utvecklingssamtal är klara. Roligt att så många kunde komma! Vi blickar nu fram emot julen med allt vad det innebär;
sångövning, pyssel och annat kul väntar oss.
V 48, ti-to är Hilda Gunnarsson vikarie för mig, då jag är på utbildning. Hon kommer att ha f-klassens telefon, ifall ni behöver
meddela henne något.
///Cecilia & barnen i F-klass
1-2
Nu är höstrusket här, med grått väder och regn. Experimentlusten med vatten är stor hos många av elever under rasterna, så
det blir många blöta strumpor och vantar. Skicka gärna med några extra par strumpor och vantar.
Efter brandövningen, som vi hade andra skoldagen efter höstlovet, har vi pratat vidare om vad som är viktigt att kunna om eld
och brand. Jag hoppas att alla nu har testat så att ni har fungerande brandvarnarna hemma. Det var en uppmaning jag gav till era
barn.
Slutredovisningen är inlämnad till Höstförsöket - forskningen om höstlöv. Samtliga träd vi undersökte hade övervägande
höstlövsfärger, flera av träden hade till och med tappat större delen av löven.
Fredagen efter lovet hade vi visningsdag - ett mycket populärt inslag - eleverna visade bland annat favoritleksaker och bilder
från trevliga utflyktsmål de besökt. Några av eleverna hade glömt att ta med något att visa, så de får en ny chans senare under
november. Under veckan har de också fått berättat om den bok de skulle läsa under lovet.
I matten har vi börjat med klockan - åk 1 arbetar med hel timme och i åk 2 har vi stiftat bekantskap med tiden kvart
över och kvart i. Vi jobbar även vidare med nya utmaningar i additionens värld. Åk 1 tränar på att tänka störst tal först och +1,
+2 eller +0. Åk 2 arbetar med additionstal där det blir 10-talsövergångar (9+3; 9+4; 8+5 etc), Nu är det bra att kunna
tiokompisen och talpar. Dessa går bra att öva med tärning eller kortlek.
Jakten på ”läsminuter”(☺
) har fått en liten trög start, en del läser lite vid få tillfällen, andra läser mycket på en gång och några
läser lite nästan varje dag. Håller vi den här takten kommer det att fattas ca 20 smileys till den 14 december.
//Mimmi
3-5
Efter höstlovet är vi nu i full gång med olika tester inom svenska och matematik. Det är flera olika moment som ska göras. Några
tycker att det är lätt medan andra tycker det är lite svårare.
Utvecklingssamtalen är klara, tack för trevliga stunder vid dessa!
Vi har haft brandövning och det klarade era barn galant! Vi har också pratat och jobbat i ett häfte med olika övningar som
handlar om när olyckan är framme. Det blev och är många intressanta samtal om detta.
Förra veckan genomförde femmorna Vi i femman testet. Spännande! Resultatet får vi om några veckor.
Denna vecka har vi börjat med ett Pippitema, för att fira att Pippi Långstrump fyller 70 år i år.
Nästa vecka, måndag eftermiddag och hela tisdagen kommer Yvonne Henriksson att vikariera för Marie-Louise då hon ska på
kurs.
// Marie-Louise

Fritidshem:
Det börjar bli mörkt mot slutet av eftermiddagen. Snart tio timmar mindre dagsljus sedan midsommar märks. Dags att mysa
inomhus och på fritids håller vi på att beställa färger och material till en riktig pusseltid inför julen.
Det finns barn som glömmer att berätta när de går hem. Är ni snälla att hjälpa barnen komma ihåg att de ska säga till oss när de
lämnar fritids.
Vi ska påminna de föräldrar som har barn inskrivna på fritids innan kl 7:30 - barn som ska äta frukost - att barnen behöver vara
på plats kl 7:15. Efter 7:15 är skolan öppen och barnen ska gå till klassrummet. Fritids ska ge förskolepersonalen besked varje
vecka hur många barn som kommer och det är därför viktigt att ert schema stämmer och att tiderna följs.
// Thye & Frida

Trevlig helg önskar personalen från Bråthults Friskola

