Friskolenytt Virestad v.50

Gemensamt förskola/skola
Nu kommer vi in i advents- och jultider, på varje enhet firar vi jul och Lucia på olika vis. På varje
förskola kommer vi ha drop-in-fika och julmys, se anslag på varje dörr.
På våra förskolor kommer det under december pågå överinskolningar av de barn som ska byta avdelning
efter jullovet.
Skolorna firar tillsammans Lussemorgon i Virestads kyrka den 11/12 8.15 (obs lite justerad tid!). Vi
tänker oss att en del barn åker dit med någon anhörig men givetvis bussar vi de barn som behöver det.
Särskild inbjudan till detta evenemang kommer, viktigt att vi vet hur ditt barn tar sig dit.
Under v 51 kommer våra barn serveras julbord med de rätter som särskilt hör till.
Vi vill särskilt påminna om:
Stängningsdag förskola/fritids den 1/12
Terminsslut den 18/12, vanlig skoldag gäller
Skolan börjar efter jullovet torsdagen den 7/12 (obs att inga kommunala linjer rullar den veckan
tors/fre)
I förskolan startar vårens inskolningar den 11/1
Övriga tider för våren ligger på vår hemsida
//Christina o Cecilia

Solen
Här på solen har vi börjat sjunga lite julsånger tillsammans, även om vi tyvärr inte kommer ha någon
uppvisning i år. Vi har gjort sångkort till de 'nya' sångerna. De låtar vi har sjungit är 'midnatt råder',
'mössens julafton', 'en sockerbagare', och 'babblarnas jul'.
Julsångerna har verkligen varit mycket uppskattade av barnen!
Vi har faktiskt också börjat julpyssla så smått, vilket passar bra med vårt 'skapandetema'.
Vi har även varit ute på våra vanliga promenader och vid ett tillfälle har en del av barnen själva fått
vara med och baka. Muffinsen vi gjorde fick de ta med sig ut i skogen. Vi har också lekt med
projektorn och tittat på babblarna på väggen. Det var mycket roligt och barnen sprang fram till väggen
som lystes upp och skulle busa med babblarna.
// Åsa, Annie & Clara

Månen
Två av våra Björkhagabarn har tyvärr slutat på Månen. Det är Luljana och Semir som har flyttat. Nu
går Fares och Fatema hos oss. De barn som bor på Björkhaga kan tyvärr komma att flytta ganska snart
efter sin inskolning. Det är tråkigt, och vi kan inte göra något åt detta, utan önskar dem allt gott.
Vi vill säga tack till er som hälsade på oss under vårt adventsfika under torsdagen.
På Månen har vi fortsatt vårt "jagtema" genom att jobba med vårt prioriterade mål "hälsa". Under våra
utedagar har vi varit i grillkåtan och lagat mat. Vi har också provat på nyttiga mellanmål och bakning. Vi
har gjort glögg, äppelpaj och muffins utan socker samt rostat olika frön.
Vår gymnastik- och rörelselek kommer att bygga mycket på barnens intresse. Vi börjar och avslutar
gymnastiken med styrda aktiviteter och ger barnen möjlighet att använda olika material och röra sig
fritt där emellan.
Barnen jobbar med sina hand-och fotavtryck till sina "jagböcker". I samband med det pratar vi också
om matematik. Vi har också arbetat med vattenfärg. Tidigare har vi mest arbetat med flaskfärger,
men de lär sig tekniken fort.
I våra samlingar har barnen uppskattat "vick på rumpan affären". De gillar också namleken om
"skrutten".
// Johan, Therese & Annie

Paviljongen
Nu går vi mot jul och allt vad det kan innebära. Traditioner som pyssel, bakning, advent, Lucia, julfest,
sång och dans mm kommer förgylla december hos oss och kanske kommer det fram nya traditioner.
Onsdagen den 2/12 har vi adventsfika på paviljongen. Det är öppet hus mellan kl 13.30 och 16.00 då är
hela familjen välkommen att fika och pyssla med oss.
Julfest!
Onsdagen den 16 dec kommer vi att ha en julfest för barnen ute i grillkåtan. Mer info kommer!
När det är snö vill ju barnen hemskt gärna åka i backen och ska vi åka i stora backen bakom skolan
måste alla ha hjälm, vi ser gärna att barnen har hjälm även i den lilla backen på framsidan!
Projekt ”Jag i Virestad”
Under en tid har vi fokuserat på matematik i projektet och gjort diagram på antal hus med olika färger
samt på barnens avstånd mellan förskolan och hemmet. Kom gärna in och titta på vår vägg!
Vi kommer i projektet arbeta med ”jul i Virestad”. Vi ska låta barnen tänka fritt kring vad jul i
Virestad kan vara och utifrån det planera olika aktiviteter.
//Marina, Ann-Marie & Jenny

Information skola:
Tänk vad härligt det var i början av veckan! Vilken glädje det var att se alla barnen ute, de var alla
rosiga om kinderna när de kom in. Sen kom regnet och med det försvann snön. Många blir rejält blöta,
tänk på att skicka med extra strumpor, byxor med mera.
Nu har vi tränat juldanser tillsammans med Tomas Olofsson ett par måndagar. Det har verkligen varit
roligt och alla har varit duktiga! Tack Tomas!

Vi har fått en inbjudan från Linnéskolans if om att deltaga i deras innebandydisco. Detta arrangemang
finns för alla årskurserna. Finns det intresse så ta kontakt med klassläraren. Då denna aktivitet är på
kvällstid måste någon/några föräldrar stå som lagansvarig och då även vara med på plats och hjälpa
laget. Om man inte vill vara med och spela kan man alltid vara med och heja på läktaren.

F-klass
Vi har nu i två veckor tillsammans med år 1 tränat juldanser. Barnen är duktiga på att lyssna och dansa
alla de olika turerna som Tomas lär dem.Vi har fortsatt vårt arbete med språklekar. Vi har prata om
antal ord i meningar och om långa och korta ord. Vi har också arbetat med sammansatta ord. T.ex.
orden last och bil blir lastbil, snö och boll blir snöboll.
I matten har vi jobbat med talen sex och sju. Vi delat upp talen på olika sätt, räknade vilka saker det
fanns sex eller sju av m.m.
I tisdags gjorde vi varsin adventsljusstake som barnen har fått ta hem. Nu lägger vi lite tid på att öva
på luciasånger så de kan dem till den 11 december. Barnen kan välja på att vara tärna, stjärngosse,
tomte eller pepparkaksgubbe/gumma. På måndag kommer jag att fråga var de ska vara, så prata gärna
om det hemma i helgen.
Mys nu tillsammans och fira en ljus första advent.

//Yvonne

Klass 1
I onsdags må ni tro att alla blev glada! Vi hade nämligen fått brev från Kungen.
Det var ett fint litet svar som Kungens sekreterare Helena hade skrivit. Först blev det lite
diskussioner om att Kungen inte skrivit själv men alla förstod att det måste komma många brev till
honom. Barnen fick svar på alla frågorna utom en och det var frågan runt almanackan och dess
namnsdagar. Det var egentligen den frågan som var starten till brevet så det får vi forska vidare om.
Iris kom på att vi kunde kopiera Kungens svar till alla. Vilken bra idé. Alla kommer därför få med sig en
kopia hem under fredagen.
Barnen arbetar flitigt. De har precis arbetat färdigt med sitt V – arbete. I förra veckan arbetade vi
med ord och vars bokstäver inte var i rätt ordning. Denna vecka har det varit ord i meningar och som
inte stod i rätt ordning. Vi gör alltid uppgifter som är nya för barnen gemensamt på tavlan (oftast flera
gånger i veckan) och därefter gör de uppgifterna själva i sin arbetsbok. I-pads uppgiften har varit, Min
vän har….
Nu har vi kommit till arbetsområdet i matten som berör subtraktion med - 0, - 1 och – 2, och det är
inom talområdet 0 – 10. Vi arbetar även med udda och jämna tal.
Alla är jätteduktiga!
Arbetet med kroppen fortskrider. I veckan har vi haft smaktest. De har även gjort ett arbete med var
på tungan de olika smaklökarna sitter. Vi såg även en liten film som tog upp vilken mat som kroppen mår
bäst av. Nästa vecka ska vi bekanta oss lite mer med vårt skelett. Kanske Herr Ben dyker upp?
Som ni läste under det gemensamma inslaget så kan klassen anmäla sig till ett innebandydisco. Mattis
pappa Daniel har sagt att han kan anmäla lag. Tag därför kontakt med honom om ditt barn vill vara med.

// Sissa, Markus och Åsa

Klass 3-4-5
Vi har arbetat med en ”läsorm”, det innebär att eleverna har fått skriva en recension om de böcker
som de läst ut, bara en kort sådan. Vi har hängt upp recensionerna på väggen och nu är vi framme vid
målet. Eleverna har själva fått välja vad de vill göra för att fira och det blev så klart popcorn, godis
och kakor som förslag samt film. Jag kommer att fixa popcorn och film, så denna ”fest” blir på måndag.
Åk 5 har börjat med nytt kapitel, vikt och volym i matten, och åk 4 har börjat med kapitlet om
multiplikation och division.
Inga läxor delades ut förra veckan och engelskan uteblev också eftersom jag varit hemma mycket
denna vecka. Kanske skönt för eleverna att ha en läxfri vecka när både matteprov har gjorts samt att
de gör svenskatester här i skolan! Nästa vecka är som vanligt igen med läxor, då blir alla glada... =)
//Ida, Lotta o Gizzi

Klass 6
Vi har arbetat med ett häfte som heter ”En olycka händer så lätt”. Syftet var att uppmärksamma
barnen hur bränder uppstår, hur de kan förhindras och vad man gör om olyckan är framme. Ganska
aktuellt då vi tänder mycket ljus denna tid! Det har blivit många diskussioner med kloka barn! Detta
arbete avslutas med ett prov om eld .
Aktuellt arbetsområde nu är Europa. Vi har studerat kartan och konstaterat att det finns många
länder i vår lilla världsdel. Till en början ska vi titta närmre på länderna kring Östersjön.
De muntliga engelskaproven är klara. Nu laddar vi för matte och svenska!
Nästa vecka vänder vi blad i almanackan och vi låter julmyset smyga sig in mellan prov och tester! På
måndag kommer vi att tända första adventsljuset! Barnen har önskat kalender, tomtar och stjärnor så
det ska nog bli julmysigt i klassrummet! Vi har börjat öva luciasånger och vi hoppas att ni bokat in vår
lussemorgon i kyrkan!
Ha det så gott!
//Åsa G

Fritids:
Som alla vet, kom den första snön i veckan. Hur kul som helst, så länge det varade.
Våra torkskåp gör på högvarv dessa dagar, de hinner inte med allt ändå. Bra om ni kollar
att era barn har ombyteskläder i sin låda på fritids.
Tisdag 1/12 har fritids (och förskola) stängt för planering.
Onsdag 2/12 måste vi ha era lappar om jullovsledigheten.

// Lotta, Sissa & Marcus

Med önskningar om en härlig advent!
Personalen från Virestads Friskola

