I Ur och Skur Linsbo

Från
I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – skola - fritidshem

DECEMBER 2015 - JANUARI 2016
Aktuella datum
8/12 Kulturfest förskolan i Skabersjö
10/12 Nobelfest skolan
10/12 Kulturfest Ekomyran
14/12 Lucia Linsbo 15.30
14/12 Lucia Ekomyran 15.45
14/12 Lucia Skabersjö förskola 16.00
14/12 Lucia Skabersjö skola 17.00
17/12 Julfest på alla förskolorna
18/12 Julfest på skolan
11/1 Terminsstart
20/1 Deadline för kommande NYTT (FEBRUARI-MARS)

Rektor har ordet
De sista dagarna på 2015 ligger framför oss med nobel/kulturfester, luciafiranden, julstök, julfester och många andra
spännande aktiviteter. Jag vill passa på att tacka alla barn, föräldrar och ledare för ett fint samarbete under året och
hoppas att ni får en avkopplande och skön jul- och nyårshelg!
Julhälsningar Mathilda

Verksamheternas önskelistor
Har ni något som vi kan återanvända? Tänk gärna på oss när ni är i flyttar- och
röjartagen! Vi återanvänder hellre - istället för att köpa nytt!
Har ni något ni ska slänga – fråga gärna någon av pedagogerna!
Vi förmedlar mellan husen om ni har något de andra önskar.
Ekomyran önskar:
· Kastruller
· Stekpannor
· Slevar mm till sandlådan och till vårt “lek-utekök”
· Om någon har en Ikea Trofast hylla som man vill bli av med tar vi gärna emot den.
Linsbo önskar:
· Stolar till vuxna
· Kulram, t ex från Ikea.
· Lego duplo klossar och byggplattor
· Tyg
· Filtar
Skabersjö förskola önskar:
· Röda tyger/filt (Marita)
· Rött garn (Marita)
· Ett runt grillgaller – 70-80 cm i diameter
· Småbilar, gamla kastruller, stekpannor och köksredskap till sandlådan
Skola och fritids önskar:
· Garn (Monica)
· Virknålar (Monica)
· Stickor (Monica)
· Små bilar i alla sorter (last-, racer-, brandbilar…) (Monica)
· Lego av alla slag (Monica)
· Träklossar/byggklossar/Kapla. Allt man kan bygga med! (Monica)
· Böcker för åldrarna 6-12 år (Biblioteket/Petra)
· Den 2/12 drar vi igång ”Julstök” på onsdagarna på skolan. Har ni pysselmaterial liggande i gömmorna tar vi
tacksamt emot det till våra pysselsugna barn! (Petra)

Lycka är nya böcker

Lärarna på träff med övriga I Ur och Skurskolor i Sverige

Trädgårdsdag Ekomyran
Under vår trädgårdsdag hade vi stort fokus på att få bort den kastanjestam som länge stått bredvid sandlådan. Det var
ett segt och envist träd men föräldrarna var envisare. Trädet försvann och plattor lades. Vi fick även sand påfyllt i våra
sandlådor och träribbor påskruvade på vår bro så barnen inte halkar vid blötväder. Även ogräs rensades bort och vårt
nya förråd blev klart. Grillen tändes och vi hade en härlig picknick i höstsolen.

Trädgårdsdag och barnloppis på Linsbo

Trädgårdsdag förskolan i Skabersjö
Barnens upptäckter av det nya som hänt på Trädgårdsdagen den 4 oktober

Staket framför gungorna så de små inte
ska kliva fram och slå sig, så man inte får
gungan på sig.

Vinbärsbuskar röd, svart, röd, svart och röd.

En massa växter och vi har ett äppleträd.

Buskar i en halvcirkel, syrener.

Vi har laggit plattor som leder ända till vindskyddet.

Trappan e ny till rutschkanan, så man inte ramlar ner.

Mullebarn besöker Skabersjöskolan
Alla barn och vuxna samlades på skolans fotbollsplan. Alla barn och vuxna presenterade sig och därefter lekte vi knack,
knack är Mulle hemma. Då vår skolgård är stor och inbjudande fick barnen en god stund på sig för att utforska den och
hitta nya kompisar att leka med. Under tiden satte ledarna igång eld så att vi kunde grilla korv som vi åt till lunch. Efter
lunchen satte vi igång med skapande. Temat denna gång var att klistra upp en Mulle gjord av naturmaterial. Så här
fina blev de:

Dagen går fort när man har roligt och alldeles för tidigt var det dags att säga tack för denna gången och hoppas vi ses
snart. Linda och barnen i förskoleklassen tyckte det var roligt att träffa er alla, både vuxna och barn.

Skabersjös knoppar på skogsdag
Vi har en härlig fikastund med smörgås och frukt. Sedan tittar vi på våra trädgårdssnäckor, dom kryper ut ur skalet och
in igen. Det är jättespännande TITTA! -ååå! – iii! – ooh ! Barnen ger olika uttryck för intresset.
Vi sjunger sången: Lilla snäckan kommer fram, kommer fram….kommer fram till mig!
Snart ska snäckorna sova för vintern och skogsdagarna är slut för terminen.

Forntid hos Storströvarna

Ekomyran gör rönnbärsmarmelad

Kulturfest på Linsbo
Denna gång valde vi att ha en kulturfest med tema Guatemala. Linsbo har nämligen ett fadderbarn som heter Rosaura
och hon bor i Guatemala. Vi tittade på världskartan och på jordgloben för att se var Rosaura bor. Vi pratade även om
andra länder barnen känner till. På världskartan hittade vi även Guatemalas flagga och barnen fick måla flaggor som vi
dekorerade rummet med. Vi pratade om att den vita och blå färgen på flaggan har att göra med Guatemalas läge
mellan Atlanten och Stilla havet. Det finns även en grön fågel på flaggan och det är Guatemalas nationalfågel quetzal!
Vi brevväxlar och det var vår tur så vi skrev ihop ett nytt brev till Rosaura. Vi lyssnade på guatemalansk musik och
dansade en typisk guatemalansk dans och dukade festligt. Vi åt typisk guatemalansk mat; "Pimentos rellenos" som är
paprikor fyllda med kött och grönsaker och tortillias med kyckling och guacamole. "Qué aproveche" - smaklig måltid!
Barnen åt med god aptit!
Vi pratar om att det i Guatemala bor många fattiga människor. Under terminen har vi med våra föräldrars hjälp pantat
flaskor och bakat kakor tillsammans med barnen. Kakorna sålde vi på trädgårdsdagen och på så vis har vi samlat ihop
pengar att skänka till Plan. Vi tittade på alternativ i gåvoshopen och sedan har barnen röstat och denna gång går
pengarna till att mätta en skolklass - lunch under en hel månad (200 kr), en buffel (100 kr) och 300 kr till hjälp för barn
på flykt. Adiós!

Strövarläger
Strövarna har haft läger i Kirsebo den 15-16 oktober. Lekar, vandring runt sjön och uppdrag var en del av innehållet.
Ettorna fick äntligen ta sitt knivbevis. Bra miljö och tur med vädret gjorde detta läger superlyckat.

Trädgårdsdag på skolan
Trädgårdsgruppen hälsar och tackar för fantastiska insatser under trädgårdsdagen!

Linsbos ”Lövetbarn” på teater

Förskoleklassen besöker Linsbo
En väldigt fin höstdag fick vi fint besök på Linsbo! Förskoleklassen från Skabersjöskolan kom och hälsade på. Det var
jättekul att träffa alla! Lite extra speciellt var det för vissa av oss! Det är ett gäng i klassen som har gått på Linsbo
tidigare och det var spännande för barnen att komma tillbaka och jätteroligt för oss att få träffa barnen igen!
Vi fikade och sjöng alla våra sånger. Vi lekte "Ljud-memory" och "Har du något skräp hemma?" Sedan tid att leka,
prata och utforska gården och vid lunchtid samling vid grillen. Det smakade gott med hamburgare!
Tack alla barn för en rolig och mysig dag!

Nallefest på Linsbo

Spökfest på fritids
Dessa snyggingar var redo att ta emot ”gästerna” på spökfesten, när fritids hade fest på höstlovet.

Matresan på skolan
Under matresan bestämde sig ettorna för att presentera Kina. Eleverna hälsade alla välkomna på kinesiska (欢迎
Huānyíng) och berättade om kinesisk kultur. Maten bestod av revben, syrad kål samt stekt ris med kinesiska smaker.

Lufsarna valde mexikansk meny.

Och grekiskt blev det när Storströvarna fick bestämma.

Knyttarnas (i Skabersjö) skräpplanka
Den blev nergrävd i en av odlingslådorna på gården. Vi ska vänta tills våren med att gräva upp den, spännande!

Bärfis eller skinnbagge? undrar Skabersjös knyttar
På knyttarnas skogsdag nu i november dök denna upp. Nere bland löven är den inte så lätt att upptäcka men på en ryggsäck
syns den väl. Bärfis? Skinnbagge? Den är inte så snabb och vi hinner titta på den i lugn och ro.

Boktips för alla nyfikna. Utgiven av Entomologiska föreningen i Stockholm.

Mårtensmiddag och fest på förskolan i Skabersjö

Mårtensmiddag och fest på Linsbo

Första snön på Ekomyran
Snön som kom och försvann. Vi tog tillfället i akt och åkte pulka hela förmiddagen.

KONTAKTUPPGIFTER
Mailadresser
Mathilda: mathilda@skabersjoskolan.se
Övriga ledare: fornamnefternamn@skabersjoskolan.se

Rektor och förskolechef Mobil: 0734-220404. 040-444244
Mathilda Lindström
mathilda@skabersjoskolan.se

Ekomyran
Linsbo
Förskolan i Skabersjö
Skolan i Skabersjö

0762-688438
040-448101
072-7080444
040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Verånika Trollblad (Tova och Alva)
Maja Ebbensen (Måns)
Linda Fedko (Antoni och Veronika)

v.trollblad@live.se
majaebbesen@hotmail.com
linda_fedko@hotmail.com

Förskolegrupp Linsbo
Emma Anderberg (Ellen)
Elna Mattsson (Rebecca)

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com

Förskolegrupp Skabersjö
Hanna Winberg (Sally)
Björn Völcker (Sally)
Cecilia Dahlén (Valdemar och Teodor)
Ulrika Belyazid (Idris)
Lisbeth Franzén (Rasmus)

Nästa möte 7 mars 2016
hanna.winberg@gmail.com
bjorn.volcker@gmail.com
cecilia.dahlen@gmail.com
ulrika@belyazid.com
lisbethfrantzen@hotmail.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsarförälder
Storströvarförälder
Strövarförälder
Strövarförälder

Sylvia Bianconi (Cristian)
Anna-Lena Ehn (Elliot)
Ulrika Jönsson-Belyazid (Ellen)
Mathilda Korman (Noah)

sylvia@svenconi.se
a_l_a100@yahoo.com
ulrika@belyazid.com
mathildakorman@gmail.com

Du vet väl att du kan gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar
från Ekomyran, Linsbo och Skabersjö?
Sök: I Ur och Skur Skabersjöskolan. (Var noga med versaler och gemener!)

