
FRISKOLENYTT Virestad

FÖRSKOLAN 

GEMENSAMT 

Vi ser gärna att ni tänker på att hålla era tider vid hämtning och lämning och att detta inte sker under våra måltider
frukost 8-8.30 lunch 11-11.30 (12-12.30 ) mellanmål 14-14.30.
Detta på grund av att vi ska kunna planera vår verksamhet och att vi i personalen ska kunna hålla våra arbetstider.
Ibland är det så att ert barns tider behöver ändras med kort varsel, och är det så att ert barn kommer tidigare eller
senare än schemalagd tid eller skall vara ledig en dag så meddela så snart ni vet (vet ni kvällen innan så skriv 
gärna ett sms) detta för att vi beställer mat till barnen varje morgon kl 7.45 samt för att vi kanske har en utflykt
planerad. Naturligtvis kan allt hända och är så fallet prata med oss så hittar vi en lösning. 

SOLEN / MÅNEN

Det börjar närma sig sportlovet och just nu har vi härligt vinterväder.
På solen läser vi vidare i våra fina kompisböcker, pratar mycket om hur man är en bra kompis. läser nu en bok om hur man 
delar med sig, så några barn har fått baka en kaka till hela sin grupp och visat hur man kan dela med sig.
Vi har även varit ute och gått vår härliga runda i skogen, barnen är fantastiskt duktiga på att gå. Härligt att det finns så 
mycket spring i benen. denna veckan har vi även firat Ebba som har fyllt 2 år. Grattis!!
Kom gärna in och titta på de fina blommorna barnen har tryckt på fönstret.

Varma vinterhälsningar från : Clara, Åsa, Emma, Therese & Evelina

STJÄRNAN (paviljongen)

Vi har varit i skogen vilket barnen tyckte var kul. Vi har också lagat middag ute vid grillkåtan och lekt fritt. vi har målat och 
pysslat inne och också varit ute på gården och lekt. Vi jobbar vidare med våra 2 jag-böcker” och har ritat och pratat om vad 
vi tycker om. Vi kommer också att sjunga barnens favoritsånger som är allt från Blinka lilla stjärna, ja må han leva
till guld och gröna skogar.
Vi jobbar vidare med återvinning och tackar för allt ”skräp” vi har fått, vi ska använda detta på ett kreativt sätt det kan vi lova! 
Har även varit på besök på återvinningsstationen i Virestad och planerar även ett besök på soptippen i Liatorp! När vi var på 
återvinningen i Virestad visade barnen stor kunskap kring vad och hur vi sorterar våra sopor. Vi diskuterade även var det tar 
vägen och vad som händer med återvinningsmaterialet när vi lämnat det på stationen, några barn hade full koll på att det kom
en sopbil och hämtade det och att det blev nya saker t ex en vas. Dokumentation från detta finns inne på väggeni paviljongen.
Vi påminner om att barn födda 2010 får möjlighet att byta om och duscha vid gymnastiken på tisdagar.
Ta med t-shirt, shorts/byxor samt handuk ( ej skor). Vi delar gruppen efter ålder vid gymnastiken för att inte gruppen ska bli 
stor samt att alla ska få samma möjlighet utifrån sin förmåga att delta. När ena gruppen har gympa har den andra skapande
och sen byter vi om.
Matematik och läs- och skriv lägger vi in i vår vardagliga verksamhet, håll ögonen öppna efter dokumentation i hallen samt 
prata gärna med era barn om vad vi gör och vad de lärt sig.

Vi önskar alla som ska vara lite extra lediga på sportlovets härliga dagar och att ni som kommer till oss ska absolut få härliga 
dagar här !!
  
// Jenny, Hanna & Ann-Marie   



SKOLAN 

FÖRSKOLKLASS

Barnen tycker det är roligt när vi gör saker tillsammans med de andra klasserna. De syntes när vi hade temadagen den 8 feb.
Alla fick vara med om fyra olika aktiviteter, pussel och spel, göra kompisarmband, kompismassage och fotgott.
Förra veckan avslutades med att vi sydde alla hjärtans kort.
På musiken i måndags använde vi instrument, maracas, som vi gjorde för några veckor sedan. Vi spelade sakta och snabbt.
Vi spelade också taktpinnar, vi lyssnade och slog samma takt som på skivan. Vi sjöng även några kompissånger.
Vi har fortsatt att prata om våra vinterfåglar, domherre, talgoxe och blåmes. Veckans skapande aktivitet har även den handlat
om vinterfåglarna vid fågelbordet.
På våra språklekar har vi lyssnat efter vilket ljud vi hör i början och i slutet av orden. Vi har lagt till och tagit bort ljud i början
på ord. Vi har arbetat med motsatsord och synonymer. Dessa veckorna har vi laborerat med siffran 9. I Mamma Mu boken
har vi arbetat med pengar. Fem enkronor är lika mycket som en femkrona.
Nästa vecka har vi vinterlov och så kommer vi tillbaka vecka 9, måndagen 29 februari, och då tar vi nya friska tag.

//Yvonne

ÅRSKURS 1-2

Vad härligt att vi har fått kyla, luften känns så krispig och solen har glittrat under flera dagar. Barnen har börjat leka i skogen
och bygger bland annat kojor. En del har även lekt en lek som heter Flyg, flyg, flyg, flygresor.se. Vilken fantasi!
Det är så härligt när de kommer in efter rast med rosiga kinder.
På utepasset blev barnen indelade i grupper och de fick hämta olika uppgifter som de tillsammans skulle lösa..
Uppgifterna handlade om hälften, dubbelt, geometriska figurer och andra samarbets uppdrag.
Vi har hängt upp barnens tankar, från klassens förslagslåda i klasssrummet. detta för att de tydigare ska se att de kan påverka
vissa delar av sin vardag. Under veckan har vi därför gjort och strykigt över två av förslagen. En förmiddag gick vi ut lite 
tidigare och lekte Åttanleken. Dessutom har alla haft tillfälle under veckan att göra nya namnskyltar.
Under klassrådet röstade vi vad första läsuppdraget skulle bli. Valet föll på ett disco i klassrummet. Det ska bli roligt att göra
detta tillsammans. Vi vill passa på att ge ett stort beröm till alla läsare. de läser duktigt i skolan, även hemma förstår vi, och
under torsdagen räknade vi ihop nästan allas lästimmar. Det blev hela 14 timmar. Bravo!
På tema vatten har vi sett en film som handlade om vattnets kretslopp. De har även illustrerat detta kretslopp. Vi pratade även 
om hur man blandar till ljusare respektive mörkare färger, då de arbetade med vattenfärger.
I matten har vi pratat om geometriska figurer/objekt. En uppgift var att ta reda på vilka objekt som behövs för att bygga vissa
förpackningar. Vi klippte därför upp en ask. Först gissade alla på vilka objekt de trodde att exempelvis en russinburk bestod av 
och sedan klippte vi upp en burk. Detta var mycket spännande och många blev förvånande.
I kapitel 7 har barnen essutom arbetat med enheten kronor.

//Åsa, Vendela & Sissa 

ÅRSKURS 3-4-5

Nu är bokcirkeln slut för åk 4 och 5. Efter sportlovet kommer vi att börja med ny svenskaläxa. Vi ska då fokusera på skrivning
och eleverna kommer att få bekanta sej med olika typer av texter.
Medeltidsprovet är klart, jag har det hemma för rättning just nu så tyvärr får inte eleverna tillbaka det förrän efter sportlovet.
Jag vill att de sedan tar hem provet för att visa för er målsman. Nu kommer vi att fokusera på NO istället för SO och vi kommer
att lära oss mer om kemi och fysik. 
Efter lovet ska vi repetera mattekapitlen som eleverna arbetat med nu och sedan ska de göra diagnosen för sitt kapitel.
Därefter på börjas ett nytt kapitel i matte.
Vi kommer att åka och bada i samma grupper en gång till/grupp.
Första gruppen åker på fredag v 9 och den andra gruppen v10. 
Det är idrott som vanligt efter lovet, så ta med idrottskläder till måndagen.
Ha ett trevligt lov!

// Ida 

GEMENSAMT 

I samband med rastvaktstema, som klass 6 var ledare för, har vi märkt en tendens till fler rastlekar och att barnen varit och 
lekt på flera platser på skolgården. Detta tycker vi alla är jätteroligt!!

Boka redan nu föräldramöte onsdagen den 23 mars kl 18.00-20.00. Vi har bjudit in Mårten Skagert och han kommer att prata
om Barn, unga,föräldrar och internet. Gemensam inbjudningslapp kommer efter lovet.

Nästa vecka är det sportlov och då hoppas vi att det blir mycket lek och bra väder!
Vinterkramar ifrån oss alla

.



ÅRSKURS 6

Arbetet i klassrummet rullar på! Tiden går fort och ibland önskar vi att skoldagarna var längre! 
Vi har lekt med tanken att olika förändringar var på gång i skolans värld! T ex skola på lördagar, skoluniform och egen dator!
Barnen fick argumentera och skriva insändare ut efter detta!
Det blev intressant läsning och jag kan tänka mig att många kommer att skriva insändare framöver!
De har även skrivit en förklaring t ex där de berättar om fenomenet ebb och flod  !
I samband med vårt Vänskapsvecka har sexorna, i par, planerat och varit ledare för en rastaktivitet. Nyttigt, lärorikt och 
uppskattat av många.
Tisdag och Torsdag nästa vecka är det dags för de nationella proven i svenska och det innebär att slöjden går bort.
Eftersom de sitter ganska långa pass är det tillåtet att ha med sej lite tilltugg.

// Åsa, Sissa & Vendela  

SKOLBIBLIOTEKET

Mitt namn är Yvonne Martinsson. Jag har sedan hösten 2015 hand om skolbiblioteket i både Virestad och Bråthult.
Varje vecka finns jag på plats för att hjälpa eleverna att hitta de böcker de önskar.
Jag är i Bråthult på onsdagar och Virestad på fredagar.
Just nu lånar och läser eleverna många av de böcker som gavs ut under 2015.
De kommer sedan att rösta på vilka de tyckt var bäst.

// Yvonne 
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