December-Januari
2018
Från
I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – Skola – Fritidshem

Vad händer
13/12 Luciafirande Skabersjö förskola kl 15.45
13/12 Luciafirande Ekomyran kl 15.45
13/12 Luciafirande skolan kl 17.00
20/12 Julfest samt terminsavslutning
Skolan slutar kl 12.30
7/1 STÄNGT på skola, fritids och fsk
8/1 Terminsstart, vanlig skoldag

Strövarläger vid Eksholmssjön 18-19 oktober 2018

Vi fick knivbevis, sa Neyo.
Vi hade det mysigt, sa Astrid.
Vi spelade fotboll, sa Wilson.
Vi lekte hund, sa Vilmer.
Vi gick en runda, sa Rebecka.
Vattnet var fint när det glittrade, sa Lily.
Vi sov i sovsäck, sa Noah.
Vi hoppade långrep, sa Tova.
Vi åt muffins, sa Jakob.
Vi hade en skön stund, sa Magnus.
Vi fick tänka en stund på vad vi såg, kände, hörde och luktade,
sa Ellen.
Min stund vid sjön.
Strövarläger vid Eksholmssjön. 18-19 oktober 2018
Jag kände lukten av träd.
Jag kände lukten av skogen.
Jag kände lukten från mossan.
Jag kände lukten av sjögräset och skogen.
Jag såg vattnet som glittrade i solskenet.
Jag såg en fågel.
Jag såg en söt hund.
Jag såg stugan.
Jag såg något bubbla i vattnet.
Jag såg en fisk.
Jag såg många löv.
Jag såg en groda.
Jag såg något orange i vattnet
Jag såg en sten som någon målat på.
Jag såg löven glittra.
Jag såg sjögräs.
Jag såg ett träd som vält.
Jag tyckte att det var fint vid vattnet, det glittrade.
Jag såg en ekorre.

Jag kände vinden.
Jag kände ett träd.
Jag kände luften.
Jag känner att vi är på läger.
Jag hörde vinden.
Jag hörde en ekorre.
Jag hörde löv.
Jag hörde fåglar.
Jag hörde vattnet.
Jag hörde luften.
Jag hörde en fågel som pep.
Jag hörde grenarna fladdra.
Jag hörde något i vattnet som sa ”plupp”.
Jag hörde en kvittrande fågel.
Jag hörde fåglar och buller, kanske från ett flygplan.

Yoga med storknyttarna

Kulturfest 24/10 -18
Vi läser brevet vi fått från vårt fadderbarn Wendy. Hon bor i
Guatemala och vi tar reda på var Guatemala ligger, hur deras
hus ser ut jämfört med våra, hur landskapet ser ut (det finns 4
vulkaner t.ex.) Vi lyssnar och dansar till musik från Guatemala
och tittar och lyssnar på en familj som spelar marimba
tillsammans, som är Guatemalas nationalinstrument.
Mullebarnen
skriver sedan
tillsammans ett
svar till Wendy
där de bl. a.
undrar om hon
äter godis och i
så fall vilket
slag godis och
om hon också
går på en
förskola.

Vi äter mat som är typisk Guatemala, lite tacos-liknande
mat och till efterrätt fryst banan med choklad och kokos
ovanpå. Mums! 😊
I Läroplanen för förskolan kan vi läsa att: ”Förskolan ska
sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt,
solidaritet och ansvar, samt förmåga att ta hänsyn till och
leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra” och ”känner delaktighet i sin egen kultur och
utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

Vi får brev från Mulle

Trädgårdsdag på Ekomyran
Det var ett flitigt gäng som fixade på Ekomyran. Fönster sattes
in i vindskyddet, sandlådans kant byttes ut, det målades och
rensades och eldplatsen fick betong i botten. Vi avslutade
dagen med grillning.

Populärkulturfest på Ekomyran
Vi började festen med dansstopp och disco till bla Samir &
Victor och bergakungens sal. De barn som ville fick vara
utklädda. Vi tittade på Pyjamashjältarna och åt popcorn. Barnen
fick sen rita av sig själva så som de såg ut på festen. Linnea
bjöd på Pasta Carbornara och
barnen tömde skålarna som vanligt

På höstlovet var de dags att inviga vår nya grillplats. Vi stekte
äpplen med kanel, smarrigt!

Studiedag på fritids

-RIPCasper som arbetar på förskolan i Skabersjö cyklar varje dag till
arbetet. En dag hittar han denna stackars fina ekorre liggandes
vid vägen. Så klart plockar han den med sig till oss på
förskolan. Vi har sett ekorre springa här på vår gård, men dom
är så snabba. Vi passar nu på att titta ordentligt på denna
stackaren. Den har långa klor, kan vi se. Många frågor dyker
upp om varför den har dött. Så klart ordnar vi senare med en
begravning. Den begravdes i en papplåda för om ca 1 år ska vi
kunna gräva upp den och se vad som hänt den.

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

Rektor och förskolechef
Mobil: 0734-22 04 04, 040-44 42 44 Mathilda Lindström
mathilda@skabersjoskolan.se
Ekomyran
Förskolan Skabersjö
Skolan i Skabersjö

0762-688438
0727-080444
040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Maja Ebbensen (Måns)
Katarina Larsson (Malte)

majaebbesen@hotmail.com
katarina_larssonx@hotmail.com

Förskolegrupp Skabersjö
Emma Anderberg (Ellen och Hugo)
Elna Mattson (Rebecka och Gustav)
Ane Löser Storm (Rigmor)

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com
loeser710@hotmail.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsarrförälder Christine Persson (Teo)
christine@wasabi-inredning.se
Storströvarförälder Mathilda Korman (Noah)
mathildakorman@gmail.com
Ströv/storströvarförälder Myriam Martin (Malin, Wilson)
myriam.martin@med.lu.se
Ströv/storströvarförälder Mette Alban (Mathias J, Magnus) mettealban@gmail.com
Strövarförälder Magdalena Almén (liv)
magdalena.almen@hotmail.com

Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!)

