
FRISKOLENYTT Bråthult v.15

Först skulle vi vilja slå ett slag för våra fina skolbibliotek som vi med hjälp av IKEA-sponsring byggt upp.
Yvonne Martinsson (F-klasslärare i Virestad) arbetar som bibliotekarie på båda skolorna, onsdagar återfinns hon i Bråthult och 
fredagar i Virestad. Dessutom har vi låtit trycka upp fina bokpåsar till våra förskolor som hänger i entrén.
I dem finns det hopplockat lämplig läsning för olika åldrar, fråga era förskollärare, de vet!

Nu är det hög tid att anmäla er till kommunens sommarsimskola, ni som är föräldrar till en F-klassare ska ha fått inbjudningar 
via er lärare. 
Berätta också för fritidspersonalen om ert barn ska gå ifrån på sommarsimskola så att de kan planera sin verksamhet.

Tisdagen den 26/4 åker våra äldsta barn på förskolorna tillsammans med skolbarn ur F-1-2 på musikalen ”Blommor och skratt”.
Bråthultsbarnen tittar på den i Älmhult och Virestadsbarnen åker till Stenbrohult. Det är en musikal som bygger på temat 
vänskap och som spelas av barnkörer från Stenbrohult och Älmhult.

Viktiga datum:

Fre den 29/4 studiedag på skolorna, meddela fritids (och även förskola) om ni inte har behov
av omsorg den dagen!

Tors den 5/5; röd dag

Fre den 6/5; klämdag, skolorna stängda, meddela fritids och förskola om behov av omsorg

Mån den 6/6; vi bjuder in alla på skolavslutning i kyrkan, inbjudan kommer senare

Kommande läsårstider ligger fr o m v.15 på hemsidan.
Där finns skolstart (inte förrän den 22/8), studiedagar, stängningsdagar, ja allt med.
Skriv in er almanacka så kommer det inte som någon överraskning.

///Christina o Cecilia

 

SKOLAN

Onsd den 11/5 18.30 har vi information om studieresorna till Skottland samt Stockholm.
OBS!!! Vi träffas i Bråthult.
Med nästa friskolenytt kommer lite praktisk information delas ut; packningslista samt dagsschema
Onsd den 18/5 är det dags för fyrornas PRAO, de kommer få  information av sin lärare om detta.

GEMENSAMT skola, förskola & fritids  

FÖRSKOLEKLASS

Så är vi alla tillbaka skolan igen efter en tids sjukdomar och så påsklov!
Hoppas ni haft en härlig påskledighet.
Vi kör igång med simträning nu och på onsdagen förra veckan var vi alla på Haganäsbadet och övade armtag, bentag och 
vattenvana. Se bilder på insidan av vår dörr. Vilka badglada killar!
Alla datum för simträning är spikade och ni har mottagit mail om de tiderna.
Anna från Haganässkolan har haft sin sista praktikvecka och vi är så tacksamma att hon velat vara med oss dessa veckor. 
Hon har hängt med oss på alla våra strövtåg och även  bidragit med flera roliga aktiviteter själv. 
Alla har nu också börjat sy/brodera alla siffror upp 0-9. Fina sifferkort ska det bli, som ska resultera i en bok. Så flitiga de är 
med nål och garn!
Vi har ramat in tavlorna de gjorde förra terminen och de hänger nu ovanför deras platser i hallen.

Vi har också firat att Ingvar Kamprad fyllde 90 år. Alla skolbarn/förskolebarn har fått glass och i vår klass tittade vi på några 
kortfilmer om Ingvar och IKEA.
Barnen fick sedan berätta vad de visste om honom och ritade några teckningar som nu hänger i hallen.

Nu är det äntligen dags att utforska vår närmiljö och barnen är så entusiastiska över att få visa upp var de bor. Jag har skickat
olika datumförslag, så får ni meddela mig när det passar. (Vi har tre besök kvar att boka in).
Om ni inte har skrivit upp er för utvecklingssamtal så gör gärna det. Lappen hänger på insidan av dörren in till f-klassens rum. 

//Cecilia 

.



 

ÅRSKURS 1-2

Vilken tur vi hade med vädret då vi var på bondgårdsbesöket på Koppinge gård utan för Virestad. Alla uppskattade besöket och
önskade att vi skulle åka dit igen. Hoppas ni inte blir arga på mig men jag talade om för dem att de säkert kunde få åka med 
sin familj till en bondgård när det är dags för ko-utsläpp. 
Inför bondgårdsbesöket läste eleverna på lite om de olika djuren som kan finnas på en gård och de fick även se några filmer 
som handlade om lantbruk.

I matten arbetar åk 1 med att mäta längd i enheterna centimeter och meter, storleksordna tal i talområde 0-20 samt addition 
inom samma talområde. Åk 2 har fått jämföra, uppskatta och mäta massa - då har vi pratat om enhetsbegreppen gram, 
hektogram och kilogram. De har även börjat träna på multiplikation med faktor 2 och 5, samt subtraktion i talområdet 0-20.

På svenskalektionerna har eleverna parvis börjat att författa en liten saga. De skriver på iPad och ska sedan illustrera sin saga
då den är färdigskriven. 
Tick-tackjakten går vidare och nästa delmål är nått = fredagsmys med film i klassrummet. Ytterligare ett delmål är bestämt 
och när vi når det blir det ett litet minidisco en förmiddag.

Nu börjar utesäsongen för idrotten så ta skicka med kläder före utevistelse tisdagar.

// Mimmi, Thye och Frida.

ÅRSKURS 3-4-5

Torsdagen innan påsk började vi med påskpyssel tillsammans med alla elever samt blivande f-klass, vi gick sedan ut och hade
lekar, det var äggrullning, äggpickning och tipsrunda, vi åt påskbuffé tillsammans i stora salen där vi även hade finalen i just 
äggrullning och äggpickning.
Den sista timmen efter lunch var Frida, Marie-Louises dotter här och tillsammans med barnen hade hon dramaövningar detta 
var mycket uppskattat bland barnen.

Tisdagen den 5:e april uppmärksammade vi Ingvar Kamprad då han fyllt 90 år och han bjöd alla barn i Älmhults kommun 
på glass, vi kollade då även på dokumentären om honom.

Just nu håller barnen på att göra klart Bäst i världen, en uppgift som Mette vår specialpedagog låtit eleverna jobba med, även 
deras forskningsprojekt börjar bli klart för redovisning.
Åk 3 jobbar just nu på med nationella prov. Utvecklingssamtalen är i full gång 

// Marie-Louis & Rebecka

FRITIDS 

Nu när det börjar bli fint och varmt väder försöker vi vara ute så länge solen visar sig, då kan det bli så att vi just på onsdagen
inte är så mycket ute för att det är lite tråkigare väder än vad det har varit tidigare i veckan, men så länge vädret tillåter så är 
det grillning och aktiviteter ute.
Vi har även fått lite nya saker både för inne- och utebruk, bland annat pennor och bollar. 
Vi ska försöka ta oss ut i skog och mark och plocka av naturens goda för att använda till våra mellanmål.
                                                                                                                                                        
//Thye o Frida



FÖRSKOLAN
 

Vi står med ena benet kvar i kylan och det andra benet in i våren. En härlig tid väntar framöver och det innebär mycket mer 
utevistelse för barnen.
Tänk på att ha med kläder efter alla dessa väder:-)!
På förskolan har det skett förändring av våra tillfälliga vikarier.
Marie Pettersson Bailey har hoppat på nya utmaningar och Sofia Ericsson vikarierar på Fjärilarna och Fåglarna fram till 
åtminstone 6/5.
Vi tackar och önskar Marie lycka till och välkomnar Sofia!
Vi har också glädjen att berätta att Johanna Strandberg kommer att börja sin tjänst inne på Fiskarna den 2/5. Johanna är 
utbildad förskollärare och kommer att smygstarta lite redan under vecka 17.
Vi önskar henne varmt välkommen!
Hilda kommer att vikariera på våra olika avdelningar fram till semestern.
Denna vecka har förskolorna haft tema ”Hälsa”. Då vi har hälsa som övergripande verksamhetsmål detta året har pedagogerna 
anammat det och haft ett extra fokus kring hälsa denna vecka.
Många härliga aktiviteter som stimulerar kropp och själ.
Vi kommer i slutet av maj/början av juni, att anordna trivselkväll för alla familjer i förskolan.
Mer info kring detta kommer snart. 

Tips!
Vet ni redan nu om ändringar i era barns vistelsescheman till hösten, så meddela gärna personalen att ni vill ha ny 
schemalapp.
Denna lämnar ni sedan till personalen på förskolan.

FÅGLARNA

Nu har vi börjat med vårt nya tema: Färger. Vi började med färgen röd. I samlingen tittade vi på röda saker symfonins på 
avdelningen. Sedan tittade vi och jämförde våra kläder, vem som hade något rött på sig. Vi har också sjungit nya sånger om
"Råttan Rubert som är förtjust i rött" och "Mösssan på mitt huvud" Barnen har också gjort bilmålningar ( balanserat/kört med
en bil i färgen röd) På vår utedag var vi en tur till skogen och upptäckte att myrorna var ute och rörde på sig.
V15 hade vi Hälsovecka. Vi började veckan med Dansstopp på gården. Sedan gick vi en aktivitetsstig där vi gjorde olika 
uppdrag bl.a. hoppa groda, lukta på mossa och dansa två, och två i armkrok. En dag hade vi en känselbana där vi fick gå i
pellets, bomull och känna i påsar med ris och kastanjer. Banan avslutades med en balja med vatten att plaska i som också 
vården roligaste.

 //Tina, Ann och Sofia

 Tiden går fort och nu har äntligen värmen kommit... så skönt att kunna vara ute nästan hela tiden. Tänk på att det ska finnas
både varma och svala kläder till barnen, då  vädret fortfarande är lite nyckfullt.
Fåglarna har börjat med lite massagesagor, där de på varandra får göra lite lätt massage och träna på att slappna av både i 
grupp och lite var för sig. Barnen tyckte det vart riktigt avkopplande och skönt, så det ska vi jobba vidare på.
V 15 har vi haft  hälsovecka då vi hittat på lite olika grejer i hälsans tecken.
Barnen har gjort sin egen massageboll av lite ris och ev. bomull, för att kunna ha vid våra massage sago stunder och vid läsvila.
Det vart allt från oss på Fåglarna för denna gång.

// Annie och Marisa

FJÄRILARNA
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