
FRISKOLENYTT Virestad

GEMENSAMT Förskola-skola-fritids
Äntligen har vi lite vårkänslor, solen värmer så gott. Vi har sett lite vårtecken och om några veckor är det påsk, påsken är ju 
tidig i år .
Lapp om ledighet under påsklovet kommer nu på måndag den 7/3, den önskar vi åter igen fredagen den 11/3,
viktigt att ni fyller i den oavsett om ni är ledig eller ej för vår planering av verksamhetens skull.

När det gäller sjukanmälan vill vi ha in anmälan senast 8.00 de dagarna ert barn är hemmavarande.
När ert barn är återställt igen ; om möjligt meddela oss dagen innan barnet kommer för att vi ska kunna planera verksamheten,
beställa specialkost och liknande.

Vårens föräldramöten:

Föräldrar till blivande F-Klassare träffas ons den 9/3 18.00 i Virestad ( obs samma plats för både Virestad/Bråthult)
Anmälan till: christina@virestadsfriskola.se

Bråthults skola klass F-5 tis den 22/3 18.00-20.00 i Bråthult
Virestads skola F-6 onsdagen den 23/3 18.00-20.00 i Virestad

Mårten skagert föreläser om barn- och ungdomars nätvanor, särkild inbjudan kommer ut i veckan innan.

Våra förskolor kommer att ha sina föräldramöten i början av maj och vi återkommer med datum och program.

Studieresor: studieresorna till Sthlm (klass5) samt Skottland ( klass 6) är nu bokade. 
Den senare resan är förändrad från London pga av det allmänna läget i vår värld. 
Personal på Sthlms-resan blir Marie-Louise, Mimmi, Thye samt Tomas O. 
Personal på Skottlandsresan blir Åsa G, Åsa R, Yvonne M samt Lotta F. 
Vi kommer att ha ett föräldramöte om detta den 13/4 i Bråthult. Vi återkommer med datum snarast////

Vår mat:
Vi har fört diskussioner med vår leverantör Guldkant över hur vi önskar vår matsedel och mat ska se ut/smaka/vara för att
lättare fungera som ett pedagogiskt verktyg. T ex har vi veckans ”husman” på måndagarna. 
Gå gärna in på matsedeln och se efter

// Christina & Cecilia

 

  



FÖRSKOLAN 

MÅNEN

Vi hoppas att allt är bra och att våren börjar hitta Er ! Tack för drop- in fikat i tisdags!
Så roligt att så många kunde komma!

Just nu är det omväxlande väder och svårt med kläder men det är bra om det finns olika alternativ på barnens platser. 
Vårt mål är att vara ute minst en gång om dagen oavsett väder, men vädret gör också att vi får vara flexibla med vår planering.
Under sportlovsveckan hade vi lite samarbete och besök av barn från Bråthult. Vi lekte tillsammans och åt soppa i grillkåtan.
Även denna fredagen åt vi soppa i grillkåtan både månen och solen. Barnen tycker det är mysigt att vara där. 
Första "tossdan i mars finns det en tradition att äta tårta. 
Vi uppmärksammade denna dagen genom att pyssla en tårta- klippa och klistra är ju kul.

SOLEN

Vi hoppas att allt är bra och att våren börjar hitta Er ! Tack för drop- in fikat i tisdags!
Så roligt att så många kunde komma!

På solens avdelning har vi fortsatt med att dela upp gruppen i två delar och vi tycker att det har gått jättebra.
Vi har under gymnastiken lekt genom att krypa igenom en tunnel och hoppa på 'studsmattan'. 
Under våra skapande aktiviteter har vi experimenterat med att blanda färger och sett vad som hänt och vi har 
också målat till musik. Sedan har barnen gjort nya Babblare i trolldeg (även fotbollar till dem �) som de vid ett
senare tillfälle ska få måla.
Vi har också lekt mycket utomhus och trots att vädret har blivit varmare är det bra att ändå ha med sig lite 
varmare kläder åt barnen ifall det blir kallt igen.

// Therese, Clara, Åsa, Emma & Evelina 

STJÄRNAN (paviljongen)

Under sportlovet var vi lite färre barn så veckan blev lite annorlunda. vi var på bio på biblioteket, det var Mamma Mu och 
Kråkan som visades och vi blev även bjudna på popcorn och saft. Vi tillbringade även lite tid på fritids och naturligtvis var vi
ute i snön. En av dagarna hade vi besök av några barn från Bråthults förskola, då var vi ute i grillkåtan och bakade krabbelurer

I onsdags åt vi mat i grillkåtan, lammgryta med pasta och grönsaker!
Återvinningsmaterialet som barnen tagit med till förskolan har vi gjort fina kreationer av. Vi har även varit ute i vår närmiljö i 
Virestad och letat skräp som inte hör hemma i naturen. Det var ett glatt gäng barn som gärna letade och diskuterade kring
sopor som hörde hemma i naturen och vilka som inte hörde dit! Någon kom på att vi kunde lämna kvar äppelskalet eftersom 
det förmultnar och blir till jord, några andra berättade att djuren kunde skada sej på skräpet som låg i naturen därför fick det 
inte ligga kvar. När vi samlat ihop skräpet så sorterade vi det i olika kärl beroende av material. Nästa steg blir att lösa lite upp-
drag kring skräp i naturen!

En liten påminnelse om att barnen födda 2010 tränar på att byta om och duscha vid gymnastiken på tisdagar.
  
// Jenny, Hanna & Ann-Marie   



 

SKOLAN

FÖRSKOLKLASS

Vi har fortsatt att spela med taktpinnar och maracas på musiken. Vi spelar snabbt – sakta, starkt – svagt.
I tisdags berättade barnen om sin favoritsak som de hade med sig, sedan ritade de av den i sin bok.
I matten arbetar vi med färg och form. Vi har pratat om cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Eleverna har gjort en formtavla
med de fyra geometriska formerna som vi arbetat med.
I språklekarna fortsätter vi med ljudet i slutet av orden.
Veckans bilduppgift var att göra figurer med hjälp av tumavtryck (fingertryck).

//Yvonne

ÅRSKURS 1

Ja, då var vi igång igen efter sportlovet. Vi har haft en bra och härlig start!
I måndags fick de en skriv- och ritbok som vi döpte till Berättarboken. Barnen får här själva välja vad de vill skriva och rita om. 
Jag och Vendela var, så klart, nyfikna så vi gick runt i klassrummet och lyssnade lite här och där på vad de skrivit. 
En del skrev om något som de varit med om precis nyligen medans några berättade om händelser som hade ägt rum för längre
tillbaka sen.
Vi går nu mot slutet med vårt vattentema. Vi har, gemensamt, läst fakta om hur mycket vatten vi dagligen gör av med och i
tisdags var vi på studiebesök på vattenverket här i Virestad. Bengt från Älmhults kommun var väldigt tillmötesgående och glad
över vårt besök. Klassen skötte sig bra och de ställde frågorna som de kommit på hemma i klassrummet och därtill fler som de
kom på under tiden. Prata gärna hemma om besöket och hur tacksamma vi får vara som har tillgång till rent vatten.
Några veckor framöver kommer barnen, två vid varje tillfällle, få ta med sig varsin tidningsnyhet. Genom detta hoppas jag att 
vi får till oss väldigt olika nyheter och samtidigt får barnen öva sig att stå inför varandra och berätta. 
Jag skickar med lite information om detta när det blir aktuellt för ditt barn.
I matten arbetar vi med addition och subtraktion i talområdet 10 – 20 och storleksordnar tal i talområdet 0 – 20. 
De mäter även med enheterna centimeter och meter. Vi repeterar dessutom tio – kamraterna och övar då också på att se 
sambandet mellan addition och subtraktion, visuellt med olika plockmaterial. Exempelvis 8 + 2, ta bort 2, 
hur mycket får du då kvar? 10 – 2 = 8
Vad duktiga barnen är med att dokumentera sin läsning och vi märker att läsningen har fått en skjuts framåt. 
Tummen upp till alla! Deras delmål klarades av i torsdags. Barnen berättar säkert vad som är på gång.

//Åsa, Vendela & Sissa 

ÅRSKURS 3-4-5

Nu är medeltidsprovet rättat och eleverna har fått reda på sina resultat. Vi har även hunnit med att påbörja med NO.
Vi har börjat med fysik och vi har lärt oss om olika typer av material, eleverna har även fått testa på att laborera.
Diagnosen i matten är gjord för både åk 4 och 5 och nytt kapttel är påbörjat. Åk 4 arbetar med tid, datum och år och åk 5 har
börjat med bråk.
Som ni säkert redan vet är en ny svenskaläxa på börjad och jag ser fram emot att läsa elevernas dagböcker sedan! 
Nästa vecka ska vi börja arbeta med olika typer av texter i skolan också, eleverna kommer att få skriva texter både enskilt 
och i grupp.
Klassrumsmiljön ligger nu på topp enligt mej, jag berömmer eleverna för det är så skönt att arbeta i ett klassrum där 
stämmningen är så bra!!

// Ida 

.



ÅRSKURS 6

Nu handlar det om el i vårt klassrum! Intresset är stort då vi arbetar med lampor, batterier och små sladdar! Vi har undersökt
vilka som leder ström, kopplat serie- och parallellkopplingar och tillverkat enkla strömbrytare. Vi har också pratat om hur farligt
det kan vara med el och vad man får göra själv hemma!
På tisdag får vi besök av rektorn och elevråd ifrån Linneskolan. 
Vill man besöka skolan så har de Öppet hus den 17:e mars kl 17-19.
Marie, från thorens framtid, hälsar att de har Öppet hus torsdagen 10:e mars 16.30-17:30. Önskar man gå på Thorens ska 
man ställa sig i kö. Blankett finna på deras hemsida thoren@framtid.se
Planering av årets resa är i full gång! Vi hoppas att de sista pusselbitarna snart är på plats!
Ha det så gott!

// Åsa

FRITIDS

Hoppas alla har haft ett skönt sportlov. vi som var på fritids gjorde lite små utflykter. Vi var t ex på biblioteket där vi pysslade 
och tittade på film.
Det är tätt mellan loven nu på vårkanten. Under v 10 kommer påsklovslappen.
Vi vill att ni tittar bland kvarglömda kläder, vi har massor nu och kan inte förvara allt. 
Det som inte är avhämtat v12 tvättar vi och skänker.

Trevlig helg !

// Sissa, Lotta, Marcus & Gizi 
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