
FRISKOLENYTT Virestad v.17

GEMENSAMT skolan & fritids 
Valborg är en underbar tid, det känns väldigt speciellt att vi är så långt komna och ändå snö! Helgen lovar dock 14 grader så 
bättring är i sikte. Idag är det studiedag och eleverna är lediga, vad studerar personalen då måntro?

Våra idrottslärare Thye, Sissa och Lotta är på tvådagarskonferens inom ”Hälsa och idrott”, ämnet är betyg och bedömning. 
De tar förresten med sig klass 5 och 6 till Växjö och Värendsvallen för att öva friidrott nu i maj, det är något vi hoppas kunna
fortsätta med kommande år!

Skolpersonalen är på studieresa till Halmstads kommun ute på en liten skola i Harplinge. 
Vi ska titta på deras kvalitetssäkringssystem och vara med på lektionsbesök tillsammans med deras förstelärare.
De arbetar på ett alldeles speciellt sätt i svenska och kanske är det något för oss? Det är IKEA som bekostar detta projekt 
genom de stödpengar de stöder varje elev i kommunen med. Vi är tacksamma för detta! Det ger extra guldkant.

Vi vill särskilt påminna om:

Röd dag den 5/6; Kristi Himmelsfärdsdag, klämdag den 6/5

PRAO klass 4 i Bråthult den 16/5, Virestad den 17/5

Skolavslutning den 6/6

Skolan börjar efter sommarlovet måndagen den 22/8

Majblommeförsäljning
Alla pengar och överblivna blommor från försäljningen av majblommor ska lämnas in måndagen den 2 maj 2016

 

  

///Christina 



 

SKOLAN

FÖRSKOLEKLASS

//Yvonne

ÅRSKURS 1

Nu har potatisen kommit ner i jorden. Detta år satte vi även gul lök då vi pratade om att det bästa är när man varierar i sitt 
trädgårdsland. Jag frågade även dem vad potatisen och löken sedan behöver för att gro och så småningom växa till sig. 
Alla har full koll på vad som behövs. Bravo!  Nu hoppas vi på skördelycka i augusti/september. 
Jag, Åsa, har varit ledig denna vecka och det är verkligen skönt att veta att barnen är i goda händer. 

I veckan har vi hunnit med en hel del. Vi har startat upp arbetet med bokstaven Ö. Vad händer om man glömmer de små 
prickarna över ett O?  Då kan man läsa exempelvis ko istället för kö. Alla förstod att det var viktigt att få med de små prickarna
så att det inte blir fel i texten. Vi har även tränat på att skriva substantiv i plural. Barnen har varit flitiga! 
I matten har vi arbetat med statistik och tabeller. Spelat några spel där man övar sig i att växla. 
Vi har även varit på en fin musikal som spelades upp av körbarn i Stenbrohults kyrka. Det är alltid roligt att få komma iväg och
se ett arrangemang. 
På idrotten gjorde vi tärningsgympa. Barnen fick slå två tärningar och addera ihop dem för att därefter gå till den aktuella 
stationen som hade samma summa som de bägge tärningarna. 
Vi har gjort vitsippor och även skrivit lite om dem. Nästa vecka arbetar vi med en ny blomma. 

// Anne, Vendela, Sissa & Åsa

ÅRSKURS 3-4-5

Vi arbetar flitigt med vårboken, eleverna skriver faktatexter både för hand och på dator om några av våra svenska träd. 
Vi har skrivit om eken, björken och om lönnen. Nästa vecka kommer vi att gå in på trädens knoppar och blad och vi kommer
lära oss något om våra insekter. 
I engelskan har vi arbetat med nytt kapitel i textbook, vi har även lekt ”med andra ord” fast på engelska. Det kommer vi göra
fler gånger. Vi kommer också att spela lite sketcher framöver där syftet är att prata engelska. 
Eleverna har skrivit många bra texter och nästa uppdrag i svenskan är att de ska läsa en bok hemma under två veckor och 
skriva en bokrecension på boken. Eleverna kommer att redovisa sina recensioner i grupp, jag kommer att lyssna på alla elevers 
redovisningar och få äran att höra alla bra boktips! 
Åk 5 har börjat med nytt kapitel i matte, det handlar om decimaltal, åk 4 har något område kvar inom multiplikation och
division därefter ger de sig in på kapitlet om ”bråk”.
 
// Ida

 

.

På musiken har vi de sista gångerna sysslat med instrumenttillverkning. I måndags var det så dags att frianvända instrumenten.
Vi spelade svagt och starkt, snabbt och långsamt. De har lärt sig att lyssna hur musiken låter. Alla spelade av hjärtats lust och 
var glada och duktiga. Vi har börjat träna på att skriva bokstäver och siffror, det är bra att känna till dem nu när det snart är 
dags att börja i ettan.
I ”Boken om mig” har vi pratat om avundsjuka och våra favorithögtider. 
Idag redovisade de sin första läxa ”När jag var liten” alla tyckte det var roligt att berätta för kompisarna och att lyssna på
varandra. Bilderna på dem när de var små uppskattades också. Tack ni föräldrar för hjälpen med information och foto.
 
Nu är utvecklingssamtalen igång, ska bli roligt att träffa er och sitta ner en stund i lugn och ro och prata om tiden 
i Förskoleklassen.

Ha nu en trevlig valborgshelg, hoppas att maj bjuder oss på lite varmare och soligare väder

 



ÅRSKURS 6

Vi har haft besök av språklärare från Linné vilka höll minilektioner för oss. Vi fick testa att prata franska, tyska samt spanska.
De som startar på Linné till hösten ska ha gjort sitt språkval senast den 20.e maj!
Redovisningar om kroppens organ är i fullgång! Barnen är duktiga på att dela med sig av de kunskaper de skaffat då de läst 
i böcker och sökt på nätet! Det största målet med detta arbetsområde är att vi ska bli medvetna hur vi vårdar vår kropp så att
vi mår bra! Tillfällen att träna lite extra blir det onsdag 11.e maj då femmor och sexor ska få åka till Växjö och testa friidrott på
riktig arena! Simning blir det i Haganäs torsdag vecka 19 och 20.
Vi har börjat räkna ned till vår efterlängtade Skottlandsresa! Barnen har fått ta del av programmet.
Detta samt kom-ihåg-lista finns snart att läsa på 6.ans hemsida.
Informationskväll för föräldrar blir det onsdag den 11.e maj i Bråthult! För er som inte beställt europeiskt sjukförsäkringskort
kort så är det hög tid!
Ha det gott !

/// Åsa

FRITIDS

 

Sista läxhjälpen blir torsdagen den 19 maj. Vi återkommer till hösten.
Sissa och Lotta har varit på utbildning i Idrott och hälsa denna vecka. 
Vikarier har varit Erik, Marcus och Vendela.
9/5 är de åter på utbildning, denna gång handlar det om barn med speciella behov på fritidshem.
Vårt sommarläger tillsammans med Bråthult blir v23, 8-10 juni. Mer info kommer när det närmar sig. 
Nästa vecka blir kort för er som kan ta ledigt på fredagen. Vi hoppas på lite varmare väder tills dess!
                            
///Lotta Sissa Gizi & Marcus



FÖRSKOLAN

MÅNEN &  SOLEN

Vilket Aprilväder! Tur att barnen tycker att det är roligt med snö, trots att det hade varit härligt med vår. ;)

På våra avdelningar har vi hittat på lite olika saker. På Solen har vi hoppat på studsmatta och krupit igenom vår fina tunnel. 
Vi har också målat en stor vacker tavla. Eftersom vädret har varierat har vi varit lite mer inne än vanligt, men så fort solen 
lyser igen försöker vi gå ut och leka. 
Vi kommer inom kort att påbörja ett Astrid Lindgren tema med barnen. Vi kommer att läsa olika böcker med Pippi, Emil, Lotta 
och Karlsson (mm) och se vi vilka böcker barnen tycker bäst om. 
Sedan ska vi koppla ihop lite olika aktiviteter efter de olika sagorna.

På Månens avdelning har vi jobbat med grönsaker. Vi har skrivit ut bilder med många olika saker, så som morötter, lök, 
sallad, mm, så att barnen kan se vilka färger de olika sakerna har, för att sedan färglägga grönsakerna på en stor duk.

Båda avdelningar har varit ute och gått på promenad tillsammans. Vi gick och tittade på emuerna och lyckades hitta många 
andra roliga saker på vägen. Promenaden avrundades i hembygdsparken där barnen lekte och sprang. Det var jättemysigt! 

Vi vill gärna återigen uppmana er att verkligen hålla tiderna som står på schemat. Vi anpassar antal pedagoger efter antal 
barn som är på förskolan. Sedan vill vi inte att barnen ska ta med sig leksaker hemifrån. Vi kan inte hålla koll på deras saker 
och det är inte säkert att alla barn har möjlighet att ta med sig något, vilket skapar onödiga konflikter. 

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

STJÄRNAN (paviljongen)

Nu jobbar vi med "Vår i Virestad" och vi har vart och plockat vitsippor som vi sen pressat och gjort fina tavlor utav.
Blivande F-klassare har varit och kollat på musikal i Stenbrohults kyrka, Blommor och skratt. Vi har fortsatt med inskolningen 
på fritids och på paviljongen, barnen tycker om att vara där och trivs bra.
Typiskt vårväder är på ingång så se till att barnen har kläder efter dagens väder.
Matilda Samuelsson har gått bredvid nu i veckan och kommer att jobba som timvikarie hos oss.

Nu hoppas vi på varmare väder och sol !

///Jenny, Ann-Marie & Hanna 
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