I Ur och Skur Linsbo

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

SEPTEMBER 2015
Aktuella datum

1/9 Skördefest Linsbo
3-4/9 Storströvarläger
6/9 Bokskogensdag. Kom och besök vårt stånd
7-11/9 Lufsarnas fjällresa
9/9 Föräldramöte Linsbo
9/9 Föräldramöte Skabersjö förskola
10/9 Skördefest Ekomyran
15/9 Skördefest skolan
15/9 Föräldramöte Ekomyran
17/9 Foto Ekomyran
17/9 Foto Linsbo
21/9 Foto Skabersjö
23/9 Bokskogen för alla knyttar-lufsare
23/9 Knopparnas dag på gården
24/9 I Ur och Skur fyller 30 år. Vi firar med drop ut

20/9 Deadline för kommande NYTT (oktober - november)

Lufsarnas vårläger
Vårens lufsarläger var förlagt i kanoter längs Rönne å. Det var ett
glatt och förväntansfullt gäng som gav sig av från skolan på
onsdagsmorgonen.
De sov i vindskydd på två olika platser längs ån. På några platser
var de tvungna att göra lyft och tömde då kanoterna på all packning
och förflyttade allt på land, mellan 75 och 150 m för varje gång.
Alla hjälptes åt på ett alldeles exemplariskt sätt!
Några passade även på att prova på att paddla kajak en av
dagarna.
Lägret blev tre härliga dagar fyllda av skratt, bad, mygg, matlagning,
övervinnande av rädslor, kor, solsken, regn och såklart paddling.
Ett härligt läger, helt enkelt, med minnen för livet!

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:
•
•
•
•

Lego Duplo
Små bilar
Utklädningskläder (kjolar, klänningar, tunikor, mm)
Plastdjur

Linsbo önskar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skärmvägg för utomhusbruk - Ett vindskydd/insynsskydd av trä
Kulram, t ex från Ikea.
Lego duplo klossar och Lego duplo byggplattor
Lastpallar
Tyg
Filtar

Lära-gå-vagn och dockvagn
Ikea barnstol "Antilop"

Skabersjö förskola önskar:
•
•
•
•
•
•

Ett runt grillgaller – 70-80 cm i diameter
Vinbärsbuskar
Lavendelplantor
Buddleja (fjärilsbuske)

Hjälp av SYKUNNIG person som vill sy ett stolsöverdrag i glada färger som vi kan hänga över en stol,
vilken kan användas t ex vid födelsedagsfirande.
Småbilar, gamla kastruller, stekpannor och köksredskap till sandlådan

Skola och fritids önskar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fingerdockor/fingerdjur (Lene)
Plastkorkar/kapsyler från mjölk/yoghurt/drickyoghurt/läsk osv… Vi ska starta ett återvinningsprojekt på fritids och
behöver korkar i olika storlekar och färger. (Monica)

Garn – stort behov just nu! (Monica)
Virknålar - stort behov just nu! (Monica)
Stickor - stort behov just nu! (Monica)
Barbiedockor + Barbiekläder (Monica)
Små bilar i alla sorter (last, racer, brandbilar…) (Monica)
Lego av alla slag (Monica)
Träklossar/byggklossar/Kapla. Allt man kan bygga med! (Monica)

Ekomyran besöker museet
I slutet på maj åkte vi alla till Malmö museum! Det tyckte vi var intressant & roligt, med många spännande reptiler,
fiskar & många andra saker.

Hälsningar från Storströvarna
Storströvarna hade ett mycket uppskattat Harry Pottertema på svenskan i våras.

de experimenterade...
…och treorna hade en riktigt härlig kanotdag.

4-5/6 Strövarläger

9/6 Ekomyranloppet
Vi alla sprang det snabbaste vi kunde på Ekomyran-loppet!

Linsboloppet

Midsommar på Ekomyran
Till midsommarfesten tillverkare vi egna kransar av silkespapper!

Glada sommarbarn på Ekomyran

Kick-off på Äventyrscampen i Sövde
Trettio glada ledare från Ekomyran, Linsbo och Skabersjö hade två härliga dagar tillsammans fyllda med
upplevelser så som 7-kamp, hög linbana och paracordknytning.

Fler kick-offbilder...

Modiga kickoffdeltagare åker linbana!

Skördefesten förbereds på förskolan i Skabersjö
Kolla här så mycket det växt i sommar!

En morot sparas för att se vad som händer. Blomman är på väg och när den blommat klart får vi nya fröer!
104 morötter och 118 potatisar
Vi parar ihop potatis och morötter fyra och fyra.

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
Veronica Trollblad (Tova och Alva)

v.trollblad@live.se

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

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

Förskolegrupp Skabersjö
Lisbeth Franzén (Rasmus)

lisbethfrantzen@hotmail.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsarförälder
Storströvarförälder
Strövarförälder

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

sylvia@svenconi.se
a_l_a100@yahoo.com
ulrika@belyazid.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!)

