Friskolenytt Virestad v.46
Skola:
I torsdags fyllde Pippi 70 år och det firade vi här i skolan! Eleverna var uppdelade i grupper och gick runt på olika
stationer. De fick skapa Pippis ansikte, de gjorde fruktspett, fick lyssna på en Pippisaga samt leka ”inte röra golv”. Dagen
avslutades med en film. Vi är så stolta över alla elever som deltog med ett glatt humör och gjorde denna dag till ett
minne!
Nästa vecka kommer Tomas Olofsson hit och börjar öva juldanser med oss. Klass 3-6 kommer att åka till Älmhults
bibliotek några torsdagar framöver i olika grupper, åk 6 börjar nu på torsdag.”!
Vi vill gärna uppmuntra er föräldrar att ta en dag eller några timmar för att hälsa på ert barn i skolan, den dagen ni
kommer bjuder vi från och med nu på provsmakning av vår skollunch, detta gäller en gång per termin och familj! Vi hoppas
på att se många glada föräldrar i skolan, meddela bara klassläraren innan ni kommer!

Tisdagen den 1/12 har fritids/förskola stängningsdag och ordinarie personal planerar. Bussar rullar som vanligt. Kanske
är det någon som kan underlätta denna planering för oss genom att hämta direkt efter skolan eller tidigare?

Fredagen den 11/12 bjuder alla våra elever och våra båda skolor in till gemensam ”Lussemorgon” i Virestads kyrka 8.30.
Vi i personalen känner att vi vill göra något festligt tillsammans för oss alla där vi får plats, när det gäller vår vanliga
julfest har vi länge tangerat gränsen på hur många vi får vara och då vill vi tänka nytt.
ALLA VÄLKOMNA; VI FÅR PLATS! Mer information om hur det är tänkt kommer närmare Lucia.

Fredagen den 18/12 är det full skoldag enligt vanligt schema och lunch serveras, en förändring från tidigare år.
Tänk redan nu över hur ni har det med ert behov av barnomsorg över mellandagarna, schema över ”jullovet” kommer ut
fredagen den 27/11.
///Christina
Förskola:
Påminnelse om att förskolan är stängd för planering tisdagen den 1/12!

/// Cecilia
Solen
På förskolan har vi tagit gruppfoto. Vi är glada att de flesta kunde vara med. Solenbarnen tyckte det var lätt som en
plätt. Månenbarnen tyckte det var svårt att vara stilla i början, men när blixtarna började hagla, blev alla trollbundna.
Vi har fått hjälp av föräldrar och barn att göra i ordning vår lekstuga och de äldre barnen var med och invigde den i förra
veckan.
// Åsa, Annie & Clara
Månen
Vi fortsätter att vara ute i det sköna höstvädret. Vi fortsätter med att skapa och testa olika färger och tekniker med
olika material, så vi har målat med vattenfärg på bubbelplast och fick jättefina mönster.
Barnen har god fantasi och det är roligt att se att en grön matta är en gräsmatta, eller att man rulla ihop mattan och
tänka att den är en buss så en liten fika i skolbussen tänkte vi att vi avrundar veckan med ...och vem vet vad barnens tur
går...till Älmhult kanske...eller Ikea...
Vi ses nästa vecka. Vi längtar redan tills dess!
// Johan, Therese & Annie

Paviljongen
Vi är väldigt glada för vår nya arbetskamrat Marina som börjat hos oss, hon är varmt välkommen.
Vårt projekt ”Jag i Virestad” har legat lite vilande för nya utmaningar, eller vilande ska vi kanske inte säga för barnen är
ju ständigt i sin tanke och lek i projektet. Detta eftersom vi fått en ny medarbetare samt nyinskolningar hos oss, och då
valt att lägga tiden på att det ska fungera bra.
Nu tar vi nya tag och ska börja att fokusera på matematik i projektet. Vi ska än en gång ut och traska i byn och denna
gång tar vi på oss matteglasögonen och räknar hus, färger på hus och kanske även husens material. När vi samlat in denna
information ska vi tillsammans göra stapeldiagram för att synliggöra skillnaderna.
Från och med vecka 47 på onsdagar kommer vi att använda oss av grillkåtan för matlagning igen.
Onsdagen den 2/12 har vi adventsfika på paviljongen. Det är öppet hus mellan kl 13.30 och 16.00 då är hela familjen
välkommen att fika och pyssla med oss.
Nu fylls det på med kläder i hallen så tänk på kläder efter väder och märk gärna barnens skor och kläder.

//Marina Ann-Marie Jenny

F-klass:
Vi har nu kommit igång med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Vi pratat om ord och mening och vi har räknat antal ord
i meningarna. Vi har även tränat på långa och korta ord, som vilket ord är längst: ko eller nyckelpiga, fågelunge eller häst.
Under matte-lekarna har vi arbetat med tärningar. Träna gärna på tärningsspel och att rams-räkna hemma. Rams-räkna
tillsammans och låt barnen visa vilka rörelse vi gör när vi räknar.
På torsdagarna brukar vi ha någon skapande verksamhet, förra veckan gjorde vi höstträd med hjälp av tops.
Vi har arbetet klart med materialet om hur man ska gör om det börjar brinna. Barnen var duktiga och visste mycket om
hur de skulle göra och att man ska vara försiktiga med elden. Titta gärna på häftet de fått hem.

/// Yvonne

Klass 1:
Veckan startade med att vi sjöng tillsammans med förskoleklassen. Alla sjöng Pippisångerna efter bästa förmåga.
På idrotten har vi fortsatt att använda oss av talkamraterna vid uppvärmningen. Men nu har var och en haft med sig en
boll. Därefter övade vi dribbling och skott med bandyklubban.
I matten arbetar vi med mönster. De har arbetat i par och lagt egna mönster och ritat av mönstret som kompisen hittat
på. Alla var överens om att ett återkommande mönster aldrig tar slut.
Vi har också börjat med tema kroppen. Än så länge har vi pratat om mat som är nyttigt att äta och vad vi gör under en
dag som främjar hälsan. Vi har dessutom tittat på en film som handlade om känslor.
På klassrådet gjorde vi en återkoppling över vilka förslag som klass 1 kommit på och som vi använde oss av under
Pippidagen. Detsamma gjorde vi med nästa veckas utepass, se schema. På detta sätt hoppas vi att barnen får en
förståelse av att de kan påverka vissa saker som vi gör i skolan. Vi tittade även i klassens förslagslåda. Flera önskemål om
resor kom fram, samt att leka Cola 20. Det sistnämnda kunde vi tillgodose redan under onsdagen då vi avslutade dagen
med denna lek.
Berättarstunden på fredagarna har verkligen gått hem hos alla. Nu har hälften av klassen stått och berättat om ett
enskilt ämne inför sina klasskompisar. Bravo!

// Sissa, Markus och Åsa

3-4-5:

Mycket händer här i vår klass!! Jag vill börja med att säga att hela klassen har förändrats en hel del, här inne är det
numera för det mesta arbetsro!! Alla tar ett större engagemang själva och gör det som ska göras!! Det är så härligt att
se den förändringen!
Åk 5 har varit med till uttagningen av ”vi i femman” den 8:e december får vi reda på hur det gått, spännande!
För både åk 4 och 5 är det matteprov på torsdag v 47 på kapitel 1-3. Här i skolan får de uppgifter som de kan repetera
för att klara provet! Tanken är också att de ska få hem stenciler som de kan öva på, men just nu fungerar inte kopiatorn
här. Vill ert barn träna till provet är det helt OK att ta med sin mattebok hem.
Vi håller i svenskan på med en ”läsorm”. När eleverna läst ut en bok ska de skriva en liten lapp med författarens namn,
bokens titel samt något om vad boken handlade om eller att de ska beskriva miljön osv. Vi har kommit upp till delmålet
och då lekte vi en lek som heter mördare och detektiv. Snart är vi framme vid målet, då har vi någon större fest,
eleverna kommer få vara med och bestämma vad...
I SO läser vi om medeltiden. Vi har precis läst om tron, munkar och nunnor och eleverna har i grupp fått skriva egna
faktatexter om Heliga Birgitta som de läst upp inför klassen! Snart dags att börja läsa om staden!
///Ida

Klass 6:
Snart har jag fått träffa er allesammans på utvecklingssamtal och det är dags att jobba mot målen vi skrev! Ni
därhemma är jätteviktiga för att stötta och uppmuntra barnen i det arbete de lägger ner!
Vi lämnar mattekapitlet som handlar om geometri och tar oss an området koordinatsystem. Under våra svenskapass har vi
läst och skrivit instruerande texter. Av folie, sugrör, tejp och lite papper har barnen i grupper tillverkat båtar som kan
flyta, segla samt frakta last. Hur tillverkningen gått till har de fått dokumentera med en instruerande text!
I samband med havet har vi uppmärksammat Emilia Earheart, Marianergraven och Bermudatriangeln. Hoppas att ni får ta
del av barnens kunskap. Vi har även påbörjat ett experiment där vi ska omvandla saltvatten till sötvatten.
Det drar ihop sig för de muntliga delarna av de nationella proven i matte, svenska och engelska. På fredag antecknar vi
aktuella datum i loggböckerna. Vi ska även hinna med prov i no och musik!

///Åsa

Fritidshem:
När vi nu kommer att vara inne mer på eftermiddagarna och eftersom vi är en stor barngrupp, delar vi upp gruppen vid
olika tillfällen i gympasalen. Detta för att stärka sammanhållningen i grupperna och även för att minska ljudvolymen både
inne på fritids och i gympasalen. Vissa dagar gör vi indelningen tjej -respektive -killgrupper, andra dagar indelningen
yngre/ äldre osv. Det är givetvis valfritt att göra man vill göra. Håll uppsikt i barnens väskor efter jullovslappen som
snart delas ut.
///Lotta & Sissa

Trevlig helg önskar personalen från Virestads Friskola!

