December 2020 – januari 2021
Från
I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – Skola – Fritidshem

Vad händer?
14/12 Luciafirande på förskolan i Skabersjö dagtid. I år blir det utan
familj/släkt.
14/12 Luciafirande/konsert skolan dagtid. I år blir det utan
familj/släkt.
15/12 NY DAG Luciafirande på Ekomyran dagtid. I år blir det
utan familj/släkt.
17/12 Julfest för barnen på förskolorna.
18/12 Julfest skolan / terminsavslutning. Skolslut kl:12:30
8/1 FORTBILDNING All verksamhet stängd.
11/1 Vårterminen börjar.

I detta nummer!
I detta nummer kan ni ta del av Nelly och Ann i
heta stolen. Några härliga ”Bakom kulisserna”
Recept på vegetarisk gryta med4kikärtor och
haloumi!
Samt massor av annat från vår verksamhet.
Trevlig läsning!

Rektor har ordet: Det har varit ett annorlunda å r
och allt har inte blivit som vi tä nkt oss. En del har
blivit instä llt och annat ä ndrat med kort varsel. Vi
har få tt vara mer flexibla ä n nå gonsin. Extra skö nt
då att få jobba med fantastiska barn/elever och
bä sta personalen. Nu fortsä tter vi hå lla i och
hå lla ut och samtidigt hå ller vi tummarna fö r en
vinter med massor av snö !! Jag ö nskar er alla en
riktigt skö n julledighet och tack fö r denna termin.
God jul och gott nytt ö nskar Mathilda

Tipsar om vå r grupp på Facebook
”I Ur och Skur Skabersjö skolan”
Dä r inne kan man sä lja och kö pa begagnade
klä der och skor

Önskning till verksamheterna
Pennställ till fritids

På Ekomyrans kulturfest fanns det flera olika karaktärer på besök, det kom
många Elsor varav en som kastade snö, Bolibompadraken, Pippi som sålde
frukt i kiosken, ninjor och många fler. Vi tittade på trolleri, spraymålade
graffitti, målade gatukonst, gjorde ansiktsmålning, dansade och tittade på
film.

¨

Ekomyrans trädgårdsdag bjöd på många aktiva föräldrar och barn. Det
oljades, byggdes kiosk, skruvades och sågades.

Vi startade upp vårt projekt sopsortering med en sopsorteringsteater.

Tack till alla som kom och fixade, fejade och donade
på skolans trädgårdsdag!

😊

Dikter från vår
gemensamma
skogsdag i Torup

VI HÖR barn som skriker
VI HÖR flygplan
VI HÖR fåglar

VI HÖR barn

VI HÖR fåglar

VI HÖR en skogsmaskin

VI HÖR vinden

VI HÖR fågelkvitter

VI HÖR pinnar som knäcks

VI LUKTAR torra löv

VI LUKTAR frisk luft

VI LUKTAR skog

VI LUKTAR blöta löv

VI LUKTAR fukt

VI LUKTAR mat
VI LUKTAR jord

VI HÖR prassel

VI LUKTAR luft
VI LUKTAR skog

VI KÄNNER ljummen luft

VI LUKTAR parfym

VI KÄNNER mjuka träd

VI LUKTAR natur

VI KÄNNER något taggigt
VI KÄNNER löv

VI LUKTAR papper
VI LUKTAR jord

VI KÄNNER löv
VI KÄNNER vinden
VI KÄNNER pinnar
VI KÄNNER papper

VI SER träd

VI SER träd

VI KÄNNER värme

VI SER barn

VI KÄNNER trygghet

VI SER mossa

VI KÄNNER glädje

VI SER solen

VI KÄNNER hunger

VI SER en stubbe
VI SER pinnar

VI SER träd

VI SER torra löv

VI SER varandra

VI SER stenar

VI SER löv
VI SER himlen

VI SER människor
VI SER en hund
VI SER orienteringsskärmar

VI HÖR någon sjunga Lilla
snigel
VI HÖR prat

VI SER kryp
VI SER en larv

Höstmatte hos Lufsarna
Lufsarna arbetar vidare med taluppfattning och provat på att lösa ekvationer. Siffrorna byttes ut till naturmaterial och
varje talsort ersattes med t.ex. löv, bokollon eller pinnar. De arbetade i par och små grupper och fick i uppgift att lägga
uppgifter till varandra, där ett av talen i uppgiften skulle vara dolt. På så sätt kom vi även in på att repetera vad
likamedtecknet betyder; lika mycket på varje sida om tecknet.

Pippi fyller 75 år i år! Det måste vi såklart fira!
Tillsammans med skolbarn och de äldre
förskolebarnen i Skabersjö fick man välja en
väska (se bild) I den väskan låg ett uppdrag som
man tillsammans med sin grupp skulle
genomföra. Till lunch fick vi spiksoppa =)

Vegetarisk gryta med kikärtor och halloumi
För 4 port
2 gula lökar
5 stora vitlöksklyftor
2 paket halloumi
2 mellanstora zucchinis
5 stänger blekselleri
2 orange paprikor
2 burkar krossade tomater
0,5 dl tomatpuré
1 msk grönsaksfond
2 msk äppelcidervinäger
2 burkar kikärtor
salt, peppar, oregano

Kulturfest 2020

Vad passar bättre än att fira kulturfesten på skånskt vis, så här i
covid-19 tider. Vi bakade skånsk äpplekaka, skapade den skånska
flaggan av vackra blad från vår trädgård, och lekte leken ”Posten
går”, och då gick den mellan olika skånska orter. Till lunch
serverades kökets hemmalagade kalops med tillbehör.

