
FRISKOLENYTT Virestad

FÖRSKOLAN 

GEMENSAMT SOLEN OCH MÅNEN
 
Hejsan! trots regn/snö och blåst tittar solen fram lite då och då! Vi tycker ändå att det är ganska skönt ute !
Nu hoppas vi bara att det kommer lite mer snö ...;)
Vi hoppas att ni också njuter av vintern!
Nu finns det bokpåsar att låna hem (hänger längst bort i vår hall) Hoppas de kommer lånas flitigt !
Tanken är att böckerna kommer att bytas ut efter ett tag när man lånat hem alla påsarna

SOLEN

På solens avdelning har vi nu provat på att dela upp gruppen vid ett par tillfällen. det har gått bra och det känns mycket mer 
som att barnen kan ta del av aktiviteterna på ett bättre sätt. Vi har arbetat med både skapande och gymnastik, med aktiviteter 
så som ”bilmålning”,klistrat okokta pasta på papper och målat med flskfärger.
Som gymnastik har vi haft Bamse och Mora träsk till hjälp! Barnen var mycket förtjusta i ”Tigerjakt” med senst nämnda :)
Vi har dessvärre på grund av vädret hållt oss hemma från vår vanliga skogspromenad.det har varit kallt och blåsigt så vi har
känt att vi hllre hållt oss på gården.Men så fort vädret tillåter kommer vi att börja att gå ut till skogen igen !
Vi jobbar också med våra kompisböcker,som handlar om Kanin och Igelkott som också går på en förskola,men ibland så går 
saker och ting fel och tillsammans löser de sina konflikter.
Det finns olika titlar på böckerna så som att säga förlåt,göra andra glada,vänta på sin tur osv.
Vår ambition är att när barnen själva är i konflikt med varandra kan vi refera till Kanin och Igelkott och fråga barnen hur dom 
gjorde i en liknande situation, för att tillsammans lösa konflikter på allra bästa sätt.

MÅNEN

Vi har pratat om hur man skall vara när man är en bra kompis och tillsammans gjort en ”kompistavla”.
Denna kan ni titta på i hallen.Barnen är jätteduktiga och vet hur en bra kompis är.Det är så kul att dagligen få se bevis på detta.
Vi delar upp barnen i grupper vi olika tillfällen både när vi har samlingar och andra aktiviteter.
Vi har målat fritt en del med färger,vilket de flesta barnen tycker om.Det är också kul att bara leka fritt och nu när vi möblerat 
om skapas möjlighet till lite ”nya” lekar och utmaningar.Vi jobbar med våra namn och då flera barn är duktiga och intresserade 
av bokstäver finns möjlighet att jobba med det på olika sätt.
Vi har hållt oss mest på gården då vädret varit för blåsigt för skogen.Men nästa vecka hoppas vi kunna gå till skogen minst en 
gång.

Varma vinterhälsningar från : Clara,Åsa,Emma,Therese & Evelina

STJÄRNAN (paviljongen)

Vi har valt att testa att ha ”bokpåsar” på förskolan.Bokpåsar för hemlån.Varje påse inhåller 5 bildböcker som du lånar hem .
Skriv upp ditt namn,datum och vilket nummer det är på påsen du lånar.Stryk sedan ert namn när ni är klara och lämnat 
tillbaka påsen. Har ni funderingar kring detta så fråga personalen.

Projekt ”Jag i Virestad”
Eftersom vi har hälsa som prioriterat mål under verksamhetsåret kommer vi att fokusera lite extra på det en tid framåt.
Kommer jobba lite med återvinning och naturen,vi kommer  vara ute mycket och andas friskluft och röra på oss.
Målet är att vi skall ge barnen möjligheter att få förståelse för hur mat, miljö och rörelse på verkar vår hälsa.
Naturligtvis är det ju barnens frågor och intresse som kommer styra riktningen. Vi vill gärna att ni tar med återvinning i olika
material t ex toarullar, plåtburkar och plastförpackningar.
Vi fortsätter med gympa på tisdagar, efter sportlovet vill vi att barnen födda 2010 tar med gympakläder (t-shirt,byxa/shorts,
inga skor ) + handuk så vi kan träna på att byta om och duscha inför skolstarten.

// Jenny, Hanna & Ann-Marie 



SKOLAN 

FÖRSKOLKLASS

Barnen tycker det är roligt när vi gör saker tillsammans med de andra klasserna. de syntes när vi hade temadagen 
den 8 februari.Alla fick vara med om fyra olika aktiviteter, pussel och spel, göra kompisarmband, kompismassage och fotgott.
Förra veckan avslutades med att vi sydde alla hjärtans kort.
På musiken i måndags använde vi instrument, maracas, som vi gjorde för några veckor sedan. Vi spelade sakta och snabbt.
Vi spelade också taktpinnar, vi lyssnade och slog samma takt som på skivan. Vi sjöng även några kompissånger.
Vi har fortsatt att prata om våra vinterfåglar, domherre,talgoxe och blåmes. Veckans skapande aktivitet har även den handlat
om vinterfåglarna vid fågelbordet.
På våra språklekar har vi lyssnat efter vilket ljud vi hör i början och i slutet av orden. Vi har lagt till och tagit bort ljud i början
på ord. Vi har arbetat med motsatsord och synonymer. dessa veckorna har vi laborerat med siffran 9. I Mamma Mu boken
har vi arbetat med pengar. fem enkronor är lika mycket som en femkrona.
Nästa vecka har vi vinterlov och så kommer vi tillbaka vecka 9, måndagen 29 februari, och då tar vi nya friska tag.
//Yvonne

ÅRSKURS 1-2

Veckor som den här,då vi både har åkt skridskor och varit i simhallen ,bara flyger iväg .Svisch så var skolveckan slut.
Livet går snabbt när det är roligt ! 
Vi saknar vintern och det känns nästan lite konstigt att prata om vinterfåglar när snön är borta
Klassen målade en gemensam bakgrund till fåglarna som de färglade och klippte ut .Många kände igen flera av dem blåmes,
koltrast och den fina domherren .Barnen fick leta upp fåglarna i fakta böcker och på så sätt fick de reda på artens färgprakt.
Vi tittade även på en film som handlade om just vinterfåglar vid fågelborden .Vinterfåglarna finns att beskåda i biblioteket.
Vi hoppas att alla ligger i med läsningen !Heja heja !Många gånger kan det vara så att de sporrar varandra när vi tillsammans
pratar om hur läsningen går.Då jag förra veckan skrev att vi kommer börja med ett läsprojekt i skolan så har vi bestämt att
göra som så att vi börjar i skolan nästa vecka och där efter kommer det hem mer information om hur det ska gå till där hemma
I korta drag handlar det om att var och en ska räkna antalet läsminuter och ta med den dokumentationen till skolan .
Vi omvandlar minuterna till kulor. När så klassen samlat ihop x antal kulor så belönas hela klassen. .
På klassrådet försökte de komma på rimliga belöninga.
Förslagen som kom fram var bland annat att åka till Nicklabacken i Älmhult,disco i klassrummet, titta på Zlatan när han spelar
(här blev det kompromiss med en gång,det blev att se honom på You Tube) och att äta fruktspett. Vi får se vad det blir !
På klassrådet pratade vi om ordning och reda.Det har varit lite si och så med det vid ”pennvässarstället”.
Alla lovade att skärpa sig och nytt är även att arbetsmyran,tillsammans med en kompis som vi väljer ut kan få vara inne någon
gång för att städa och hjälpa till så att det ser bra ut på hyllor med mera .
Till sist öppnde vi förslagslådan och flera förslag lästes upp.Dessa finns uppskrivna i klassrummet så att vi kommer ihåg dem.
När vi gjort någon av dem så stryker vi dem och på såvis blir det synligt för barnen.
Baden i simhallen har gått bra. Var och en simmar efter bästa förmåga .Varje tillfälle tränar vi bröst och ryggsim, hopp, dyk 
och att flyta. Inlärningen är på topp och de är så koncentrerade. Bravo !

//Åsa

ÅRSKURS 3-4-5

Nu har alla elever varit och badat en gång ,om man inte har varit sjuk eller ledig. Det går kanon när vi badar,alla provar ,vågar
och kämpar, kul att se !! Eleverna badar alla en gång till innan sportlovet och sedan en gång var efter lovet, v 9 och 10.
Här i skolan arbetar vi flitigt med vår läscirkel, vi stöter på både grammatik,läsförståelse,ordkunskap samt att eleverna får 
skriva svar på uppgifterna i deras ”läsbok” de har i skolan .
I matten har åk 4 börjat med addition och subraktion.De avrundar till närmaste 10,100 och 1000 tal, de tränar uppställningar 
samt huvudräkning.
Åk 5 arbetar med kapitlet om division. De får lära sej flera olika sätt.Nu tränas division med rest samt division med minnessiffra
Medeltidsprovet kommer att vara tisdagen den 16/2, eleverna kommer ha ca 50 minuter på sej. Jag ger inte ut ny matteläxa
till den dagen utan de får enbart träna till provet. Sammanfattning om vad de ska kunna har skickats hem.
I skolan har vi haft vänskapsvecka denna veckan och jag passade på att arbeta med det i engelskan också.
De har fått intervjua varandra på engelska och skriva svaren på engelska. Läxan har också handlat om vänskap.
Nästa vecka fortsätter temat vänskap, tills dess hoppas jag kunna hitta någon bra elev-film som handlar om vänskap fast på
engelska, någon bra bok och rolig lek. Har någon av er något bra tips tar jag tacksamt emot.

// Ida 

Gemensamt skolan

I samband med rastvaktstema, som klass 6 var ledare för, har vi märkt en tedens till fler rastlekar och att barnen varit och 
lekt på flera platser på skolgården. detta tycker vi alla är jätteroligt!!
Boka redan nu föräldramöte onsdagen den 23 mars kl 18.00-20.00. Vi har bjudit in Mårten Skagert och han kommer att prata
om Barn, unga,föräldrar och internet. Gemensam inbjudningslapp kommer efter lovet.
Nästa vecka är det sportlov och då hoppas vi att det blir mycket lek och bra väder!

Vinterkramar ifrån oss alla .



ÅRSKURS 6

Arbetet i klassrummet rullar på! Tiden går fort och ibland önskar vi att skoldagarna var längre! 
Vi har lekt med tanken att olika förändringar var på gång i skolans värld! T ex skola på lördagar, skoluniform och egen dator!
Barnen fick argumentera och skriva insändare ut efter detta!
Det blev intressant läsning och jag kan tänka mig att många kommer att skriva insändare framöver!
De har även skrivit en förklaring t ex där de berättar om fenomenet ebb och flod  !
I samband med vårt Vänskapsvecka har sexorna, i par, planerat och varit ledare för en rastaktivitet. Nyttigt, lärorikt och 
uppskattat av många.
Tisdag och Torsdag nästa vecka är det dags för de nationella proven i svenska och det innebär att slöjden går bort.
Eftersom de sitter ganska långa pass är det tillåtet att ha med sej lite tilltugg.

// Åsa, Sissa & Vendela  

SKOLBIBLIOTEKET

Mitt namn är Yvonne Martinsson. Jag har sedan hösten 2015 hand om skolbiblioteket i både Virestad och Bråthult.
Varje vecka finns jag på plats för att hjälpa eleverna att hitta de böcker de önskar.
Jag är i Bråthult på onsdagar och Virestad på fredagar.
Just nu lånar och läser eleverna många av de böcker som gavs ut under 2015.
De kommer sedan att rösta på vilka de tyckt var bäst.

// Yvonne 
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