Friskolenytt Virestad v. 16

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola

Tack alla föräldrar för alla positiva kommentarer från föräldramötet med Alf B Svensson!
Det var en tänkvärd stund med många glada skratt, det ger en härlig ”vi-känsla” att få dela en stund tillsammans.
Vårterminens föräldramöten kommer vi i fortsättningen inrikta på föreläsning eller diskussioner av olika slag,
kom gärna med idéer och förslag.
Några datum att minnas:
Fredagen den 30/4 är det studiedag och ingen skola, meddela fritids ert behov av omsorg den dagen.
Den 15/5 är sista datumet för årets ansökningar av från ”majblommefonden”, särskild blankett ligger på
hemsidan.
Skolsyster Cecilia låter hälsa att den 21/5 är det dags för skolläkaren att komma. Ni som vill ha en läkartid till
ert barn kontakta Cecilia.
Fredagen den 5/6 är den sista skoldagen med tider enligt schema.
Lördagen den 6/6 bjuder vi så in till avslutning 10.00 i Virestads kyrka
Måndagen den 8/6 är det stängningsdag för förskola/fritids, meddela personalen ert behov av omsorg den
dagen.
Höstens stängningsdag är flyttad från den 10/8 till den 11/8
Fr o m nästa vecka ligger det nya läsårstiderna för 2015-2016 utlagda på hemsidan, vi följer i stort sett tider som
finns inom kommunal verksamhet med vissa förskjutningar.
När det gäller sommaren på fritids och förskola håller vi som bäst att se över era behov, i nästa friskolenytt
återkommer vi med vilka veckor vi bara har öppet på en ort.
Vi kommer att erbjuda läxhjälp på de båda skolorna, måndagar och tisdagar mellan 15.00-16.00 finns det
möjlighet att få hjälp med sina läxor. Föräldrar anmäler sitt intresse till Christina som organiserar detta.
//Christina
Förskolan

Vi på förskolan vill tacka alla som var med på föräldramötet. Det var intressant att få veta mer om barns
uppfostran och utveckling och att få höra era tankar.
Just nu kan vi ha fyra årstider samma dag, så det är bra att ha lite olika kläder att välja på. Solen kan vara stark
vissa dagar. Ta därför med solhatt eller keps. Är det stark sol, smörj in barnet med solkräm innan ni kommer på
morgonen. Vi på förskolan har hudvänlig solkräm att komplettera med vid behov, barnets helhetsbehov står dock
ni föräldrar för.
Vi vill gärna veta vilka barn som behöver vara på förskolan fredagen 15 maj. Ge besked till oss i personalen när
ni vet. De som inte lämnat sina semesterlappar kom in med dem till oss senast 24/4.

Månen

Månen har fortsatt att jobba med sagor. Nu har vi fördjupat oss i sagolådan "Godnatt alla djur". I lådan finns
många djur som barnen fått hälsa på och använda för att själva leka och dramatisera. På Månen vill vi nu veta
vilka sagor eller böcker som era barn har visat intresse för hemma. Berätta gärna detta för oss så att vi kan ta in
sagorna i vårt arbete. Vet ni någon favoritsång som barnet sjunger hemma är vi också intresserade av detta. Ni
kan antingen berätta för oss i hallen och låna oss boken om ni har den, eller skicka ett mail till oss.
johan@virestadsfriskola.se.
Några sång-och danslekar har också blivit populära på Månen. " Hoppasången" och "Vet du vad en baby kan?". I
våra samlingar vill vi också påminna barnen om att några av våra barn kan prata flera språk. Därför har vi börjat

lära oss några nya sånger på olika språk. Uttalet är kanske inte perfekt, men särskilt de äldre barnen tycker det är
intressant.
Vi har börjat gå hela Ekarundan igen. Nu orkar alla gå själva hela vägen, men vi behöver träna mer på att gå på
led invid vägkanten, lite trafikvett alltså. Fikagropen har blivit ett nytt favoritställe. Där kan barnen leka långa
stunder. Vi tittar också till vår kompoststubbe ibland för att se vad som händer med skräpet.
Vi har också pysslat och skapat spindlar som passar till vår nya spindelsaga.
Solen

Vi jobbar med Babblarna och deras olika karaktärer,så nu har nästa figur flyttat in i sitt hus...Diddi.
Då jobbar vi med färger, antal och därefter ska vi pyssla en Diddi figur av olika material.
Vi har vid ett tillfälle provat att måla med med våra sinnen. Det var intressant att se hur barnen reagerade när de
fick måla med ketchup,chokladpudding,och yoghurt som vi färgade med grön karamellfärg. Titta gärna på vår
bild i hallen.
Spännande att se hur de använder olika sinnen vid sådan målning. En del av barnen smakade även på färgen. Det
vart väldigt uppskattat så det kommer vi att göra om.
Nästa vecka hälsar vi Ebba välkommen. Hon ska börja skolas in här hos oss på Solen

Paviljongen

//Annie, Åsa, Johan och Terese

Våra äldsta barn som ska börja förskoleklass efter sommaren håller på att skolas in på fritids och skola. De har
varit där ett par eftermiddagar och lekt med de äldre barnen och träffat pedagogerna. De kommer att vara där vid
ytterligare några tillfällen. Även de barn som ska komma över från förskolan till paviljongen efter sommaren har
varit här och hälsat på och kommer vara här vid fler tillfällen.
Tyvärr inga fåglar i holken än, vi har hört lite kvitter om att de ska ha inflyttningsfest i maj så vi väntar med
förtjusning på en inbjudan! Vi hoppas vi kan fira detta med fågeldansen som vi redan tränar lite på under
gymnastiken!
Glöm inte att lämna in semesterlappen senast fredag 24/4!
Vi har fortfarande en hel del kläder som ligger i hallen utan ägare, snälla titta igenom en gång till för vi kommer
att ha en utrensning nu inom kort!
Vi hoppas att ni alla har sett och tagit del av barnens nya postfack! Vi påminner om att kika där vid hämtning
och lämning så att ingen post missas.
Behöver ni barnomsorg för ert barn klämfredagen den 15/5 så meddela personalen ,annars förutsätter vi att ni är
lediga.
Har ni ändrade tider Valborgsmässoafton 30/4 så meddela personalen det senast 24/4!
Vi är tacksamma om ni lämnar in enkäten.

//Ann-Marie Jenny Marie-Louise och Frida

Förskoleklass
Nu har vi börjat vårt arbete med växter. Det finns mycket att samtala om kring temat till exempel att så, att gro, att växa. Det
finns även en mängd olika experiment att göra. I måndags började vi därför med ett experiment som i slutändan kommer att
påvisa vad ett frö behöver för att gro. Barnen planterade och dokumenterade vad varje frö planterades i och vad som skulle
tillsättas. Be gärna ditt barn att återberätta vad vi gjorde vid detta tillfälle. I torsdags gjorde vi ett annat experiment som,
förhoppningsvis, kommer att visa växters behov av ljus. Vi använde oss av en skokartong som barnen byggt ”hinder ” i. Vi
skar därefter ut en ljusglugg i kartongens ena kortsida. Därefter placerade vi en potatis som börjat gro längst in i lådan. Med
jämna mellanrum kommer vi lyfta på locket för att se groddarnas försök att ta sig mot ljuset. Vi planterade även en potatis i
en kruka som vi hoppas kommer att ta sig inomhus. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med andra försök och uppgifter kring
detta tema.
I tisdags var vårt utflyktsställe fullt med bokstäver. De hängde i träd, låg under nedfallna träd eller bara på marken. När alla
var upphittade blev det fika och lek med bokstäverna. Många ord byggdes. Härligt!

Nallen Kent har även varit med Benjamin uppe i fjällen. De hade haft jätteroligt tillsammans. Deras berättelse finns att läsa i
Kents dagbok.
För några veckor sedan fick vi nys om att Smålands fotbollsförbund hade en satsning på tjejer i och med att fotbolls VM för
damer går i år. Vi lade in en önskning, via Virestads IF, om att få en boll. I veckan fick vi sedan ett positivt besked om att vi
fått en egen VM-boll till klassen. Bollen finns att hämta på Intersport i Växjö. Om det är någon av er som ska till Växjö före
mig eller Sissa får ni gärna kontakta oss.
// Sissa och Åsa

3-4
Äntligen har Maria och lilla Tilia varit på besök hos oss, vi hade en liten fika och bara umgicks en stund med dem, det var
väldigt kul att träffa dem båda!
I skolan har arbetet med vikingatiden fortsatt, detta kommer snart att avslutas och därefter sätter vi igång ett arbete kring
solsystemet samt ett litet arbete kring våren. Temat Astrid Lindgren kommer att avrundas nästa vecka då eleverna ska skriva
en bokrecension och redovisa detta inför klassen.
Åk 3 är klara med NP i matte och just nu är de igång med svenskaproven. Åk 4 har fått en annan typ av engelskaläxa denna
vecka som ni föräldrar säkert märkt =) De ska läsa den engelska texten på engelska samt översätta den, fortsättningsvis
kommer jag att variera engelskaläxan något mellan veckorna. Eleverna har haft önskemål om att få spela rollspel på engelska,
och givetvis ska vi det! Så nästa vecka kommer åk 4 jobba med rollspel kring ett restaurangbesök. Läxan kommer handla om
det och de får uppgifter här i skolan kring detta ämne.
Snart är det dags för utvecklingssamtal för åk 4, åk 3 får vänta något eftersom vi vill ha de nationella proven klara först.
I vår klass var det ganska många som ville sälja majblommor, kul! Hoppas att det går bra för alla!!
Att komma i håg nästa vecka: bad på tisdag den 21/4
Klass 4 har PRAO onsdagen den 13/5. Tanken är att eleven ska vara hos förälder eller nära anhörig.
Lapp kommer ut som ska lämnas till klassläraren.

// Ida,Lotta, Yvonne och Gizi

5-6
Medeltiden har övergått i Vasatid och vi har läst att vissa förändringar som gjordes i Sverige under 1500-talet har format det
Sverige vi har idag!
Vi har läst sista kapitlet ur ”Pojken i randig pyjamas”. Alla önskade vi att berättelsen fått ett annat slut men tyvärr beskriver
boken en del ur vår historia. Boken har gett många tillfällen till tankar och samtal om hur tokig tillvaron kan bli. Vi släpper
inte pojkarna helt för vi kommer diskutera likheter/skillnader mellan deras religioner.
Femmorna räknar med decimaltal. De tränar uppställningar med alla de fyra räknesätten. Sexorna arbetar med vikt, volym,
hastighet och skala.
Denna vecka har det varit nationella prov i engelska. Nästa vecka ska jag köra ett uppsamlingshit för de som var sjuka på
matteproven.
Torsdag blir det bad igen!!
Barnen har koll på antal dagar det är kvar till de olika resorna!
Föräldramöte för klass 5 och 6 med information inför Stockholmsresan är det onsdagen den 29/4 18.00 i Virestad. Vi pratar
om resorna och ni får ut utrustningslistor samt schema.
Stockholm: 11-13/5
London: 10-13/5

// Åsa
Fritids
Vi vill nu ha in uppgifter på när ni ska ha semester. Lapp ligger i barnens väskor.
Vi kommer inte att stänga helt någon vecka, om det finns behov av att lämna.
Däremot kan man få lämna i Bråthult vissa veckor.
Valborgsmässoafton, då skolan har studiedag, har vi öppet som vanligt.
Har ni behov av fritidsplats denna dag vill vi veta detta innan den 24//4.
Vårt sommardagläger kommer vi att ha v25. Vi vet att det är både simskola och fotbollsläger denna veckan.Det finns tyvärr
inget bättre alternativ och simskolan kan vi lösa med att den bussen hämtar och lämnar vid Välje.

Från och med om V 17 har barnen möjlighet att få läxhjälp på fritids. Detta på måndagar och tisdagar mellan 15-16.Vi vill
att ni anmäler era barn, till fritidspersonalen eller Christina, om ni vill att de ska delta i detta.Anmälan är bindande.
Vi vill också göra er uppmärksamma på att vi kommer att plocka bort Ipaden under resten av terminen.
Vi vill att barnen leker med varandra och är ute istället.

// Lotta och Sissa

Glada vårhälsningar från personalen på Virestads Friskola

