
FRISKOLENYTT Virestad

GEMENSAMT 
Hej alla föräldrar!

Våren har kommit, tranorna är här och äntligen får man lust att vara ute.

I år är ju skolbarnens påsklov efter påsk v 13, hoppas att ni som har förskolebarn unnar er lite ledighet också.

Efter påsk kommer lappar ut över hur ni förlägger er semester i sommar, hoppas att ni alla vet hur sommaren kommer att se ut. 
När det gäller personalen tittar vi på deras sommarsemester samtidigt och samlar också in önskemål över hur de vill jobba
kommande arbetsår.
I början av maj kommer vi sedan ge besked över vilka pedagoger som arbetar i respektive förskolegrupper och klasser.

För er som ansökt om plats i F-klass till hösten kommer era ansökningar behandlas v.13 och därefter kommer ni få
en skriftlig bekräftelse, ev kommer vi behöva komplettering om skolkjuts, se text om skolskjuts från Tomas Harrysson

Skolorna kommer att ha föräldramöte den 22/3 (Bråthult) och den 23/3 (Virestad), se vår hemsida.
Om ni glömt anmäla er, hör av er till friskolemailen.

Datum för klass 5 och 6:s studieresor i maj:

Klass 5 Stockholm, den 16-17-18/5
Klass 6 Skottland,   den 23-24-25-26/5

OBS!!!  Detta år ligger inte resorna samtidigt pga av svårigheter att få ihop planeringen.

Vi ber att få återkomma med påannonserat datum för föräldramöte (den 13/4), det känns alldeles för tidigt.

// Christina & Cecilia

 

  

SKOLSKJUTS

Våren är här och de sista månaderna av läsåret går fort. Jag börjar nu så smått att i grova drag planera skolskjutsar inför 
nästa läsår. Ni som vet med er att ni har förändrade behov meddelar mig snarast möjligt så jag kan få med det i planeringen.
De elever som bor där det går kommunala skjutsar gör ansökan direkt till kommunen (det handlar i princip om de elever som 
bor öster om Bråthult). De elever som redan åker kommunala bussar behöver inte göra något Blankett för kommunal skolskjuts
finns på kommunens hemsida eller genom mig. Är ni osäkra på vad som gäller så hör av er till mig.
Ni som har barn som börjar i F-klass i höst meddelar mig era behov av skolskjuts så skall vi lösa det på bästa sätt. 
Det är bra om ni meddelar även om ni inte har behov av skjuts så jag vet med säkerhet. Jag har full förståelse för att det kan 
ske förändringar under låsåret och med kort varsel men ibland kan det vara små detaljer som kräver stora förändringar för att 
få ihop hela pusslet. Därför är det viktigt att ni meddelar mig i så god tid som möjligt. Allt för att vi skall kunna lösa det så bra 
som möjligt för så många som möjligt.

Önskar er en härlig vår och en glad påsk!

Tomas Harrysson (skolskjutssamordnare för Virestads friskola)
Tel. 070-5194296, tomas@virestadsfriskola.se

MAJBLOMMEFÖRSÄLJNING

Våren är på gång och ett fint vårtecken är när elever runt om i Sverige säljer majblommor. 
Det gör även elever vid Virestad friskola. Lappar om anmälan lämnas ut till elever i åk 2 - 6, anmälan lämnas in till klassläraren 
senast torsdagen den 24 mars. Majblommeförsäljningen startar torsdagen den 14 april.



 

SKOLAN

FÖRSKOLKLASS

I arbetet med geometriska former har vi gjort glasögon i de geometriska formerna. Sedan gick vi ut för att leta efter just den
formen som man hade på sina glasögon. Alla hittade många föremål av sina former på skolgården. 
Därefter ritade de vad de hittat. Nu har vi i vårt arbete med matematik pratat om siffrorna 0-9. Vi har också arbetat med talet 
10 och delat upp det på olika sätt. (Tio-kompisarna)
Nu laborerar vi med ljud i början, i slutet och i mitten av ord. Vi låter också ljuden byta plats i orden.
Nästa vecka kommer vi att påskpyssla och leka påsklekar till detta behöver eleverna ha med sig två stycken kokta ägg.
(på onsdag) På torsdag får eleverna gärna komma utklädda.
Efter påsk kommer vi att fortsätta vårt arbeta med instrument. Till detta behöver eleverna ha med sig en plastburk (glassburk) 
och en konservburk eller två konservburkar. 

//Yvonne

ÅRSKURS 1

Nu har vi på allvar börjat börjat prata vårtecken. 
När vi tittar ut över skolgården och det är rast märker vi direkt ett säkert vårtecken.Fler barn har nämligen börjat spela King 
och linbanan är flitigt använd. Så härligt! 
Jag, Åsa, har även haft med mig några vårblommor, Snödroppe och Vintergäck.

Vi har tittat på Bokstavslandet som sänds genom ur.se. Vi hade förberett oss genom att prata om att vissa ord har -ng i sig, 
till exempel tung, camping och så vidare. Efter programmet hittade barnen på egna sammansatta ord med -ng. Orden som de 
hittade på kunde vara fantasiord. Några exempel, säng – peng och kung – äng.
De ritade även fina illustrationer till de nya orden.
Barnen har skrivit fina räknesagor tillsammans med Åsa G. I förra veckan skrev de sagor som handlade om talet 11.
Vilka duktiga författare de är!
På musiken har bägge klasserna spelat svagt och starkt samt sakta och snabbt med rytmpinnar och maracas. Andra låtar som
vi övat på är En mysig kram till dig, Sången om månaderna samt påsksakerna Ut ur skogen kom en hare och Glad, Glad,
Glad Påsk.. De sistnämnda var mycket uppskattade då de kom ihåg dessa från föregående år och som vi då även dramatiserade.
Snart har alla barnen stått i mitten och varit uppvärmningsledare på idrotten. De sista gångerna har vi haft hinderbanor samt 
lekarna Kungens söner och Ambulanskull. Det blir mycket övningar i att bland annat åla, klättra, hoppa och springa.
Nyhetsuppläsningarna på fredagarna har gått jättefint och det märks att de tar seriöst på uppgiften. Vi samlar alla nyheterna
i en pärm. Förhoppningsvis kan det vara roligt att titta tillbaka i denna pärm ibland och på så sätt uppleva lite minnen.
Slutligen vill vi berätta att vi under veckan spelat flera mattespel i par. Barnen har använt pengar och tränat växlingar samt
addition och subtraktion.

// Vendela, Sissa & Åsa

ÅRSKURS 3-4-5

I skolan skriver eleverna en saga i grupp. Sagan ska under nästa vecka renskrivas på dator. 
I engelskan har vi pratat om verbet ”är”, dess olika betydelse och när man säger vad, åk 5 har också fått lära sig när man
säger ”there is” och när man säger ”there are”. Jag har redan nu förberett eleverna att det kommer vara ett engelskaprov i 
mitten av april och att vi redan nu kommer att öva inför det. 
I matten arbetar åk 4 med datum, tid och år och åk 5 arbetar med bråk, ett litet test på det blir under nästa vecka därefter 
påbörjar vi nytt kapitel. 
Vi hade besök av åk 4-5 från Bråthult förra veckan. Vi träffades för att leka medeltidslekar och det var verkligen roligt! 
Eleverna har badat klart på Haganäs för den här terminen. Det har gjorts stora framsteg i simhallen, några har blivit bättre på
bröst- och ryggsim. Några har utvecklat sin hopp- och dykteknik och någon annan har vågat att hoppa från tremeters 
trampolinen, så härligt att se!!!

// Ida 

.



ÅRSKURS 6

Vi passade på att lära oss mer om talet pi då det i måndags (14/3) var den internationella pi-dagen!
Talet pi, som kommer från grekiskan, har ju oändligt många decimaler men vi nöjer oss att använda två då vi räknar ut 
cirkeln omkrets och area! 
Barnen börjar bli riktigt säkra på detta och det är snart dags för diagnos på området som handlar om cirkeln. Nästa vecka kör 
vi ett repetitionskapitel eftersom det drar ihop sig till nationella prov i matte!
Arbetsområdet ”el i teknik” har varit uppskattat av många! Det har arbetats flitigt då man fått koppla och dona!
Den sista praktiska uppgiften bestod av att göra ett elektriskt frågespel! Ämnen på frågor fick stor variation, mattetal, artister
och årtal för att nämna några!
Det som står på tur nu är Kroppen och dess organ! Vi hoppas att det blir lika intressant! 
Under våra skolans val tillfällen har vi tjuvstartat arbetsområdet med praktiska övningar kring våra sinnen!
Bla har de fått slå in paket med förbundna ögon! Som allt annat så fixade barnen det galant!!
Ha det gott! 

// Åsa

FRITIDS

 

Hoppas nu att vi har lämnat influensan bakom oss och att vi får njuta av solen snart.
Vi kommer att påskpyssla en del. Förhoppningsvis får ni snart hem snygga installationer!!
Vårt mobilnummer till fritids är 076-036 0231. Skicka gärna sms om ni vill oss något.
Vi svarar alltid när vi läst det.

Glad Påsk!    Önskar Lotta Sissa Marcus Gizi



FÖRSKOLAN 

MÅNEN &  SOLEN

Härligt att vi går mot våren och ljusare tider. Vi har haft ett par veckor med mycket sjukdom hos barnen men nu verkar det
som att febern, hostan och förkylningarna börjar ge med sig. 
Vi försöker vara ute så mycket som möjligt för att hindra smittspridning. 
Denna veckan kommer vi att pyssla inför påsk. Vi jobbar just nu med former och på tisdagen kommer vi att ha olika grupper 
och stationer. På torsdag får barnen med sig sakerna hem. 
Vecka 13 är det påsklov och då är några barn lediga.
 
Vi önskar alla barn och föräldrar en skön påskhelg.
 
// Therese, Clara, Åsa, Emma & Evelina 

STJÄRNAN (paviljongen)

Pågrund utav många barn vart sjuka eller lediga så har vi haft vår gympa på tisdagar alla barn gemensamt. Vi har tränat vår
koordination och  balans, även olika bollekar. 
Vi har lagat mat i grillkåtan, det serverades på lax, potatis och sås. Barnen är mycket kreativa i skogen och lekte olika rollekar. 
Barnen gjorde egen sagostund och berättade sagor och berättelser för varandra.

Vi kommer ha Drop-in fika onsdagen den 23/3, vi bjuder på en liten fika och en titt på vår utställning.

Påsklovet vecka 13 är alla 15-timmars barn lediga, och ni som lämnat in tider för era barn på påsklovet meddelar om det 
blir förändringar. 

// Jenny, Hanna & Ann-Marie   
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