
FRISKOLENYTT Virestad v.19

GEMENSAMT skolan, förskola & fritids 
Vi har haft en härlig försommar den sista veckan och rasterna och den fria leken har lockat, alla blir piggare av att vara 
utomhus och det har inte varit någon svårighet att motivera barnen att vara ute. Nu går vi dock mot kallare tider men så 
brukar det vara när det närmar sig juni. 
Både på förskolan och skolan förbereder sig pedagogerna för överlämningar; 25 barn totalt börjar i F-klasserna hos oss i höst,
det är rekord! 
En del barn på förskolan har växt ur sin grupp och ska byta grupp, våra sexor har växt ur sin skola och ska börja högstadiet, 
mycket information att lämna vidare till mottagande pedagoger så att de möter barnet/eleven där den är.
För er som är s.k 15-timmars barn inom omsorgen gäller följande:
Verksamheten är öppen som vanligt för era barn fram till midsommar samt en vecka innan skolstart.
Skolstart är det den 22/8, se hemsidan.

Detta år har vi haft omkring 180 barn i våra verksamheter och tillsammans är vi starka! 
Vi försöker göra många olika aktiveter tillsammans,: Bråthult och Virestad för att stärka vår samvaro och gemenskap. 
Vi har precis nu tillsammans deltagit i en vykortstävling arrangerad av Virestads församling. Pehr Hörberg, den kände 
konstnären från Bråthult i Övraön firas just nu i ett jubileum och någon av våra teckningar ska ges ut som ett vykort, kanske 
har vi en ny framtida konstnär i trakten!

Andra exempel på detta är:
Förskolans dag firas nästa vecka för båda förskolorna i Bråthult
Våra F-klasser har några aktiviteter tillsammans under läsåret och besöker bl a Linnés Råshult tillsammans.
Vi hälsar på varandra och leker tillsammans
Vi har temadagar tillsammans, t ex orientering
Klass 5 o 6 har varit på friidrottsdag tillsammans hos IFK Växjö på Telecom arena
Våra femteklassare åker till Stockholm tillsammans
Våra båda skolor har fritidsläger tillsammans den 8-9-10 juni i Välje
Vi firar skolavslutning tillsammans

Alla som vill är välkomna att tillsammans fira skolavslutning den 6/6 10.00 i Virestads kyrka, vi får alla plats!
Efteråt tågar vi med flaggor och egen fikakorg till hembygdsparken.

 

  

///Christina & Cecilia



 

SKOLAN

FÖRSKOLEKLASS

//Yvonne

ÅRSKURS 1

Nu är vi mitt i samtalstider. Det är trevligt att träffa er föräldrar tillsammans med ert barn för att gemensamt prata om hur det 
är i skolan. Jag vill berömma barnen för de är verkligen duktiga. Tänk att, vid så unga år, vara delaktig vid ett möte och som 
helt berör dem själva. Heja klass 1! 

Vi har vid ett par gånger skrivit gemensamma dikter som berört vissa värdeord såsom Glädje och Hänsyn. Vid dessa arbeten 
har vi startat med att göra en gemensamma dikt först och som vi sedan läser tillsammans. Därefter har de, i par, skrivit egna 
dikter med samma tema. De turas om enligt följande, en skriver det som den andre säger och därefter byter de roller.
Dikterna finns i korridoren. Nästa vecka ska vi skriva om Ansvar. 

På gympan har vi tränat att hålla kontrollen med klubba och boll samt att göra en del övningar i ringarna. 
Hur har ni föräldrar det med att göra ”fågelboet” och ”ljuset” i ringarna? Barnen klarar det galant. På idrotten när vi var ute ’
spelade vi brännboll. 

Vi har även pratat om pollinering av växter och blommor. Tillsammans såg vi en film som visade detta på ett lätt sätt. 
Barnen har även gjort en fin sommartavla tillsammans. Den hänger i biblioteket! 

Soliga hälsningar från oss! 

//  Vendela, Sissa & Åsa

ÅRSKURS 3-4-5

Det går snabbt nu fram till sommarlovet. Vi kämpar på här i skolan så att vi hinner med så mycket som möjligt innan dess! 
I matten har åk 4 börjat med kapitlet ”bråk”, vi har arbetat både i matteboken och konkret. Det kommer bli mer konkret under
nästa vecka. Åk 5 arbetar i kapitlet med procent och många håller på att lära sig olika uppställningar med decimaltal. 
Åk 4 har i engelskan börjat förbereda en sketch om ett restaurangbesök, sketchen ska spelas upp för åk 5 nästa vecka, det är 
härligt och se deras samarbete i grupperna!! 
I svenskan jobbar vi med rättstavning, läsförståelse och eleverna har redovisat deras bokrecensioner.

Nästa vecka blir det tomt då tre-fyrorna är på prao på tisdagen och femmorna åker till Stockholm. 
Vi andra  klassen är lite avundsjuka på femmorna men hoppas att de får en riktigt go resa! 
                                                                                                                  
// Ida

 

.

Förra gången jag skrev önskade jag bättre väder i maj och önskan slog in med råge. Lagom till Kristi himmelsfärds helgen kom 
solen och värmen till oss. 

Jag hoppas att ni alla har fått lyssna på de instrumenten som vi gjort på musiken.
Vi är nästan helt klara med Mamma Mu boken och många andra projekt som vi jobbat med. Det vi gör nu är att göra färdigt 
det som ligger.

I måndags var vi i Haganäsbadet och badade. Alla njöt av att vara i vattnet, Vi träna på både ben- och armtag. Alla var duktiga’
i vattnet och lyssnade på oss. Vi avslutade med lite frilek i vattnet.
Idag har barnen fått vara på paviljongen en stund på förmiddagen, då barnen som börjar i F-klass till hösten var och hälsade på.                      

 



ÅRSKURS 6

Nu har vi en vägg med supersnygga Van Gogh bilder! Barnen har skapat efter samma arbetsgång som den store konstnären 
gjorde en gång i tiden! Resultaten tycker vi är minst lika tjusiga!
Besöket i Växjö var mycket uppskattat och jag hoppas att de berättar hemma om sina upplevelser! I simhallen fick vi friska 
upp våra simfärdigheter, vilket är perfekt nu när badsäsongen drar igång! Nästa torsdag är det dags för klädsim så packa 
med byxor och tröja.
Kul att så många kom då vi informerade om vår efterlängtade resa! Nästa vecka kommer vi att förbereda oss genom öva 
fraser och söka fakta om Skottland! Glöm inte att skicka med pass och EU-kort på onsdag! Nu längtar vi!
                                                                                                                                                            
/// Åsa

 

FRITIDS

Solen skiner nu äntligen..Tänk på att skicka med solskyddsfaktor eller smörj
era barn redan på morgonen.
Sommardagläger med Bråthultsfritids blir tre dagar vid Välje badplats. 8-9-10 juni.
Mer info kommer på speciell inbjudan. Om era barn ska vara med på kommunens simskola så krockar 
det inte med lägret i år.
Sista läxhjälpen är på torsdag den 19/5.
Trevlig pingst önskar 

/// Marcus, Sissa, Lotta & Gizi



FÖRSKOLAN

MÅNEN &  SOLEN

Hejsan alla barn och föräldrar!
Vi är så glada att det fina vädret äntligen är här! Vi kommer vistas mycket ute, så ta kläder efter väder och glöm inte solkräm! 

På Solens avdelning jobbar vi vidare med vårt Astrid Lindgren-tema. Vi har märkt att barnen är särskilt förtjusta i Pippi och 
Emil och kommer göra lite olika aktiviteter kopplade till dem, så som att bli 'sakletare' till exempel. Just nu njuter vi av vädret 
och vi leker mycket utomhus eftersom barnen gärna föreslår att vi ska gå ut. :) Då vi är ute leker barnen gärna i den lilla
'tunneln' och gräver i sandlådan.

På Månens avdelning leker även vi mycket ute. Barnen har roligt nere vid gungställningen och tycker om att åka i rutschkanan.
Det märks att barnen njuter av vädret minst lika mycket som vi. Vi har även haft lite gymnastik i gympasalen där vi har lekt 
och sprungit.

Vi vill gärna påminna om Trivselkvällen nästa vecka, då alla föräldrar är inbjudna tillsammans med era barn. 
Vi kommer träffas’på Onsdag 18/5 kl 18.00. Om man vill ta med sig mat, kommer det finnas möjlighet att grilla. 

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

STJÄRNAN (paviljongen)

Hej alla föräldrar, äntligen har våren kommit till oss! Även solen har varit stark de senaste veckorna, så tänk på att ha med 
solskydd, keps/hatt och långärmade tunna tröjor till era barn. Vi har tagit vara på det fina vädret och även på vad vår natur 
kan ge oss, vi har pressat vitsippor och gjort vår egen nässelsoppa på nässlor vi plockade. 
Vi har också varit nere vid Virestadssjön och badat och lekt. 

Onsdagen 18/5 kommer det hållas en trivselkväll vid Virestads Förskola, vi ses vid grillkåtan där barnen och 
föräldrarna får chans till att springa ett lopp och grilla tillsammans.

///Jenny, Ann-Marie & Hanna 
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