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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.

FÖRSKOLEKLASS

//Yvonne

ÅRSKURS 1

Vilken härlig måndag vi fick hos Therese och Lars i Koppinge. Solen sken och barnen följde glatt arbetet på en mjölkgård. 
Det var också trevligt att träffa kompisarna från Bråthult. Tack till Therese och Lars! 
Barnen har skrivit om sitt besök i sina Berättarböcker. 

Klassen har arbetat med trädens knoppar. Vi har utgått från en gemensam text som vi läst tillsammans. Därefter har vi pratat
om texten. Till exempel, Vilka ord har dubbla konsonanter? Är punkterna utsatta på rätt ställe? Därefter har var och en skrivit 
av texten och ritat den aktuella knoppen. Barnen har även skapat ekens knopp, Eka papiljott, av bland annat en toalettrulle. 

I förra veckan planterade vi gula ärtor. Dessa har tagit skott och snart kan vi äta ärtskott på knäckemackan.  Om någon vecka 
blir det även dags för potatissättning ute i landet. Vi sparade nämligen en del av potatisskörden som sättpotatis. 

I sin arbetsmapp i svenska har barnen fått en skrivuppgift som de skriver på I-pad. Den heter Mitt rum. Då uppgiften finns på
schemat i mappen väljer barnen själva när de tar uppgiften. 

Veckans matteuppgift som var att arbeta med volym och då med hjälp via bakning hemma var uppskattad. 
Vi tackar för er support så att denna läxa kunde göras! 

Genom barnen har vi fått till oss olika föremål och även bilder som ändrats över tid. Vi har haft bra samtal som berört både
föremålen och bilderna. Vissa tekniska förändringar har barnet varit eniga om att de varit till det bättre. Vi tar gärna emot fler
föremål som vi kan samtal om. 

Trevlig helg!  // Vendela, Sissa och Åsa 

ÅRSKURS 3-4-5

 

.

Temat ”våren” inleddes med att vi gick ute och letade vårtecken. Vi hittade bland annat vitsippor, vårfryle. 
Vi tittade på bokens långa knoppar och såg snödroppar och krokus. I denna skapande aktivitet har vi också arbetat med våren,
vi har gjort bordsdekorationer och en vitsippsbacke. På musiken sjöng vi vårsånger. 

I språklekarna har vi jobbat med ljud – bokstav. Vi har använt bokstäver och lagt ord till bilder. 
I matte-lekarna har vi fortsatt att jobba med 10-kompisarna. 

Det börjar bli dags för vårens utvecklingssamtal, ni kommer inom kort att få hem lappar om tider. 

Här i skolan har vi många ”bollar i luften”. I NO har vi börjat prata om våren och eleverna gör en varsin vårbok om våren.
I veckan var vi ute och letade upp vitsippor och vårfryle. På bilden fick de rita en blåsippa och de har också gjort en layout till
framsidan av sin bok.I grupper har eleverna fått skriva faktatexter om några vårblommor och tilldelat varandra. 

I engelskan övar vi inför provet som är på onsdag nästa vecka, ett tips är att gå in på www.elevspel.se och träna där på de 
områden som kommer komma på provet. I matten arbetar åk 4 med multiplikation och division och åk 5 arbetar med procent. 
I svenskan gör vi just nu tester där vi testar av ordförståelse, läsförståelse, rättstavning och läshastighet. 

Nästa vecka är det engelskaprov och därför utesluter vi svenskaläxan till onsdag.

 
// Ida 



ÅRSKURS 6

Veckans praktiska matte uppgift innebar att i grupper tillverka en dm³ med hjälp av papper! Alla klarade detta och vi kunde 
konstatera att en dm³ kan ha olika form samt att det behövs 1000 dm³ för att fylla en m³!!! Uppgiften var uppskattad och
några förslog att vi skulle fortsätta tills vi hade 1000

Även veckans skrivuppgift mottogs med stor entusiasm! Alla fick skriva en berättelse som skulle handla om att komma vilse! 
Dessa berättelser kommer vi att bearbeta i par för att sedan läsa upp inför en lite större grupp!

På våra no-pass är det nu kroppens organ som är aktuella. Vi har en torso att studera och barnen arbetar i grupper med de 
olika organen. Detta ska redovisas på collage och avslutas med ett skriftligt prov.
Förra veckan hade vi nationella prov i matte. Nästa vecka är det dags för de i engelska och sen är det slut med nationella för
denna gång! Jag har nu lite att rätta och sammanställa sen blir det dags för utvecklingssamtal. Lapp med tider kommer snart!
                                                                                                                                                                       
// Åsa

FRITIDS

 

Vi har börjat skola in de nya 6-åringarna. Ett glatt gäng kommer från paviljongen en gång i veckan. Vi blir ett "stort fritids" till 
hösten, riktigt roligt! 
Den 29/4 är skolan stängd för studiedag men vi på fritids har öppet som vanligt.
Den 6/5 är det "klämfredag". 
Vi behöver vi veta om ni har behov av omsorg dessa dagar, senast den 25/4.
Njut av våren!!
                    
 ///Lotta Sissa Gizi Marcus



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 tjänster.
Emma Lange har hoppat på nya utmaningar och i hennes ställe har vi Clara Svensson, som arbetar inne på Solen främst, fram 
till semestern. Vi tackar och önskar Emma lycka till och välkomnar Clara  S!

Denna vecka har förskolorna haft tema ” Hälsa”. Då vi har hälsa som övergripande verksamhetsmål detta år, har pedagogerna 
anammat det och haft ett extra fokus kring hälsa denna vecka.
Många härliga aktiviteter som stimulerar kropp och själ
Vi kommer den 18/5 att bjuda in till 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.

MÅNEN &  SOLEN

Hejsan! Vi hoppas att allt står väl till med er och ni njuter av våren lika mycket som vi gör. :) Trots att våren är här vill vi gärna 
se att ni tar med varma kläder också, så som stövlar och kofta till barnen, ifall det blir kallt igen. 
Vi vill också välkomna Clara Svensson som numera vikarierar hos oss på Månen. Jättekul! Det kommer även börja en ny flicka
i barngruppen hos oss på Solen, Ester Sällberg, vilket ska bli precis lika kul! 
På våra avdelningar jobbar vi denna veckan med ett gemensamt må-bra tema. Vi har provat på lite olika aktiviteter som att 
fixa mat, gymnastik, massage och fotbad. Både solen och Månen har varit ute på en gemensam promenad i skogen. 
Där lekte vi med pinnar och kottar och balanserade på grenar och rötter. Vi har också varit ute på grillplatsen ätit lunch ute. 
Sedan har vi också gjort nässelsoppa, som vi smakade på. Barnen tyckte att det var spännande att se på elden och många 
ville vara med att hjälpa till med soppan.

Sedan har Daniel Uppsäll ordnat så att vi ska få äppelträd planterade vid parkeringen, och vi vill gärna ge er möjligheten att 
påverka vilka sorters äpplen det kommer att bli. Det finns en lista med de olika sorterna vid entrén till förskolan. 
Där kan ni kryssa i vilka sorter ni helst vill ha och lämna in till någon av oss pedagoger. 

Den 18/5  kommer det att bli en trivselkväll som ni föräldrar är hjärtligt välkomna till. Vi återkommer med tider. 
Alla kommer att vistas ute vid grillkåtan med möjlighet att grilla medtagen mat. :) Hoppas att vi syns då! 

Vi vill också gärna påpeka att vi helst ser att ni inte tar in egna leksaker hemifrån in på förskolan alls.

//Clara G, Åsa, Therese, Evelina och Clara S. 

STJÄRNAN (paviljongen)

Vi vill börja med att hälsa våra nya flickor, Zahraa och Aya välkomna till oss på paviljongen!
Inskolning på Fritids har börjat för våra blivande förskoleklassare. Vi har startat vår inskolning på Paviljongen för barnen som 
ska komma över ifrån Månen efter sommaren.
Vi har under vecka 15 fokuserat på hälsa som är ett av våra prioriterade mål under verksamhetsåret. Under hela veckan har vi 
haft hälsoaktiviteter med de andra avdelningarna Solen och Månen, där barnen bland annat har fått testa på fot/handmassage, 
rörelser till musik och utmaningar för deras sinnen.

Boka in i kalendern en trivselkväll med förskolan den 18/5 där vi kommer ha lite olika aktiviteter, grillen kommer vara tänd. 
Vi återkommer om tider.

Tänk på att klä barnen efter väder.  Rensa barnens platser från vinterkläder så som overaller, termobyxor och vinterjackor.

 //Jenny, Ann-Marie och Hanna 
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