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Vad händer framöver?
16/2 Skolbarnen vintershow kl. 18.30 för föräldrar och syskon.
Övrig släkt och vänner är välkomna på genrepet 10.00
15/3 Terminens första skogsdag för skolbarnen
24/3 STÄNGT personal fortbildning
30/3 F- klassen besöker Ekomyran
1/4 Trädgårdsdag FSK Skabersjö
1/4 Trädgårdsdag Ekomyran
6/4 Påskfest Ekomyran
6/4 Påskfest FSK Skabersjö
7/4 Påskfest Skolan, skolslut 12.30
19/4 F-möte Skolan kl: 18.00
23/4 Trädgårdsdag Skolan
26/4 Heldag i Törringelund för
Knytte-lufsarbarn, knopp har
skogsdag på gården
20/3 Deadline Nytt (April-Maj)

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.
Saker vi inte tar emot: Gamla elektroniksaker att leka med och gamla
plastleksaker, äldre än 2013.
Ekomyran önskar:
Kastruller, dockvagn
Stekpannor (ej med teflon)
Slevar mm till sandlådan och till vårt lek-ute kök
Om någon har en Ikea Trofast hylla som man vill bli av med tar vi gärna emot den.
Skabersjö förskola önskar:
Ritpapper
Målarstaffli
Småbilar
Gamla kastruller, stekpannor och köksredskap till sandlådan
Skabersjöskolan önskar:
Material till Snickis: trä i olika storlekar och former, allt barnen kan tänkas bygga och
tillverka alster med.
Rena etikettsfria glasburkar
Spegel
Pärlor och knappar

Här är lite bilder från Skabersjöskolans julfest där vi dansar runt granen,
leker evolutionsleken med jultema, samt leker danstopp.

Ekomyran har haft skogsavslutning
30/11 var det dags för sista skogsdagen på Ekomyran, denna gång blev
det så att de olika grupperna fick avsluta tillsammans. Mysigt! Barnen
fick smaka på chaite och vi gjorde strövargodis, mumsigt tyckte barnen!

Då var det dags för lucia på Ekomyran, vi samlade barnen i vindskyddet i
väntan på föräldrar och släktingar. När alla sen kommit började vi och
barnen sjunga, jättefint tyckte både vi och föräldrar. Sedan bjöds det på
fika i form av glögg, chaite, lussebullar och pepparkakor och det fanns
möjlighet att grilla sitt eget lussepinnbröd. Mycket uppskattat bland alla
föräldrar och barn!

Julfest på Ekomyran! Julfesten inleddes med diverse pyssel och i
bakgrunden spelades det mysig julmusik. När pysslet var färdigt klädde
vi på oss, gick ut och dansade kring granen. Skönsång av barnen och en
blandad kompott av både julsånger och luciasånger. Roligt tyckte vi!
Efter sång och dans fanns det utrymme för lite fri lek, och barnen fick
även möjlighet att vara med och hänga upp mat till fåglarna. De måste ju
också äta! Sedan gick vi in och där hade tomten varit och lämnat lite
julklappar till oss, som barnen fick öppna. Efter julklappsöppning satte vi
oss vid dukat långbord och julbuffé, gott med mat efter pyssel, sång och
dans

Skabersjöknopparnas samling är både rolig och lärorik

Julfest på förskolan i Skabersjö

Julstök i skolan

En ny termin har börjat för Storströvarna, de har inte bara blivit lite äldre
de har även börjat lära sig hur man skriver hemliga meddelande med ljus
och krita. De lär sig hur man spårar tjuvar och hur man knäcker olika
koder. Det är en spännande tid att vara Storströvare.

Loppis på aktivitetsdagen 13 maj!
Vi har nu kommit en bit in på vårterminen och innan vi vet ordet av är det
maj månad och dags för skolans årliga aktivitetsdag med tillhörande
loppis! Lördagen den 13/5 klockan 10.00 slår vi upp dörrarna. För att få
en så välbesökt, skojig och innehållsrik loppis som möjligt är det bra att
redan nu titta igenom gömmorna där hemma. Har ni något som ni inte
längre vill ha eller behöver och som någon annan skulle kunna ha nytta
av eller kunna glädjas över, så spara det till skolans loppis! Vi kommer
att ha insamling två veckor innan loppisen äger rum.
Pengarna vi får in under loppisen går oavkortat till lufsarnas fjällresa!
Tack på förhand för hjälpen!
Hälsningar Johanna, årets loppisgeneral.
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Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!)

