Syddjurs Friskoles
Ugebrev 34 - 21. august 2015

Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
Tirsdag 25/8: Forældremøde 3. - 5 klasse
Onsdag 26/8 kl. 19-21: Forældremøde 6. - 9. klasse
Lørdag 29/8: Landsbyloppemarked på Friskolen
Uge 36-37: Kulturuger med rejser og overnatning
Uge 41: Forældresamtaler i 0. og 7. klasse
Fredag 9/10: Drage- og motionsdag
Uge 42: Efterårsferie

Kontornyt uge 34
Så kom sommeren! Lidt forsinket, men på en eller anden måde bliver alting meget nemmere når solen skinner. Også en skolestart!
Så nu er vi ikke bare i gang – vi er GODT i gang.
Det er tid for forældremøder - og vi havde et godt og hyggeligt et af slagsen i Havehuset i tirsdags. Hvis man var ny forælder eller
som ’gammel’ forælder, havde glemt alle traditioner og praktiske ting i ferien, så fik man frisket det hele op igen – og fik hilst på nye
og gamle Havehusfolk.
Det får alle Bikubeforældre også lejlighed til tirsdag aften – og onsdag aften er det 6 – 9. klasse der har forældremøde. Sidstnævnte
møde handler for en stor del om turen til London – men efterfølgende er der snak og info i de forskellige klasser.
Fælles for alle møder er, at vi begynder samlet i husene. Det er altid godt at se og hilse på de andre forældre til de børn man er ’i
hus’ med!
Vi er begyndt på et nyt skoleår og på nogle områder ser skemaet en smule anderledes ud. Sidste år uddannede vi to AKT-lærere og
en ny læsevejleder, og dette er nu skemalagt, så vi får glæde af disse kompetanceområder.
Der er en fast dag om ugen, hvor en AKT-lærer står til rådighed – og en fast dag hvor læsevejlederen er til disposition for skolen
øvrige børn og voksne. Med dette tiltag håber vi at kunne gribe - og forebygge nogle af de udfordringer der måtte komme. En mere
detaljeret beskrivelse af, hvordan det rent praktisk skal foregå følger.
På vores hjemmeside ligger nu den tilsynserklæring vores tilsynsførende Jens Mose har lavet. Gå ind og læs hvad en neutral, men
dog beskikket person fra ministeriet synes om vores skole.
Og en to tre – så var det allerede weekend!

DER ER STADIG PLADS TIL DIN BOD PÅ LANDSBYMARKEDET
på skolen lørdag d. 29. august kl. 10.00-14.00
Kontakt Birgitte (kontoret), hvis du vil have din egen bod på markedet.
Det koster 50 kr for en voksenbod og 25 kr for en børnebod.
Alle er velkomne til at have en bod, det er ikke et marked forbeholdt skolens børn, forældre og personale...
Så kender du nogen, der også har lyst til at have en bod, så sig endelig til.
Hvis du vil hjælpe med at lave reklame for markedet, så kan du/dit barn hente plakater på kontoret.
Hilsen Jane, Anette, Bettina og Birgitte.

—————————————————————————————————————————————————————

Legepatruljen er genopstået på skolen 😊
For år tilbage tilmeldte Bøje skolen en landsdækkende rigtig god ide: "Legepatruljen". Ideen med Legepatruljen var
dengang, og er det stadig, at skolernes store elever gør en indsats for, at skolernes yngste elever har nogle gode
frikvarterer. Legepatruljen har ideer til aktiviteter, der kan sættes i gang, de kan hjælpe med at finde nogen at lege med
og de kan hjælpe lidt, hvis en leg er gået i hårdknude.
Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!
På vores skole er det 6. klasse, der forsøger at puste liv i Legepatruljen igen...helt konkret er det: Agnes, Herle, Celina,
Charleen, Thea og Rosa fra 6. klasse, der i første omgang har meldt sig på banen. Vi har fundet legepatruljetasken frem,
som bl.a. indeholder, nogle MEGET grønne trøjer, der sikrer at vi er MEGET synlige, når vi går rundt på skolen i
frikvartererne.
Vi står klar ved flagstangen, når 2-3 af ugens store frikvarterer begynder.
Hilsen Agnes, Herle, Celina, Charleen, Thea og Rosa

I dag er det dejligt vejr. I 2. klasse
laver matematik med åbne
vinduer og nogen laver LEGO og
vi skal bygge så lang en LEGO
stribe som muligt. Nu tæller vi alle
klodserne😬 Der var 360 i alt.
K.H Oscar A. og Sally 😎 😀 %

Kære Bikubeforældre
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår og til alle jer nye Bikubeforældre: ”STORT velkommen”. Inden vi ses til forældremøde på tirsdag (d. 25.
aug. ) får I dette introbrev til skoleåret 2015-16.
Voksne i Bikuben:
Vi er tre faste lærere i Bikuben.
Anne er gruppelærer for 4. klasse. Hun underviser i dansk, idræt og engelsk. Kan kontaktes via Viggo eller på telefon 29883414.
Uffe er gruppelærer for 5. klasse. Han underviser i matematik, idræt og hist./religion. Kan kontaktes via Viggo eller på telefon 20943993.
Maria er gruppelærer for 3. klasse. Hun underviser i dansk, engelsk, idræt og har støttetimer. Kan kontaktes via Viggo eller på telefon 22454641.
Rasmus har lektiecafé med 3. kl., natur og teknik,
Geert har matematik, håndværk, hist./rel. og støttetimer
Sanne har drama 3.-5. og støttetimer
Henrik har musik 3.-5.
Jens har støttetimer og idræt
Gitte har håndværk 3. -5.
Per har hist./rel.
Rikke har 5. til tysk
My har støttetimer
Madpakker:
I Bikubens gang står et køleskab til mælk og til børnenes madpakker, og vi opfordrer alle hjem til at lave sunde madpakker. At spise sammen er en vigtig og
hyggelig stund, her er vi samlet, og der skal være ro til historier og fælles samtaler. I Bikuben drikker vi mælk eller vand til maden. Juice, saftevand og
andre sukkerholdige læskedrikke er ikke en mulighed.
Samling:
Vi er tre klassetrin i ét hus: 3.-4.-5. kl. I vores hverdag og på tværs af temauger lærer vi hinanden godt at kende og får et fælles ansvar for huset. Men vi skal
også synge og vise hinanden, hvad vi lærer i de forskellige fag ved at fremvise og vidensdele til vores Bikubesamlinger. Vi har i år samling hver onsdag
morgen.
Frikvarter:
Der er udefrikvarter for Bikubebørn, men når regn og kulde kommer, giver vi mulighed for, at børnene kan være inde.

Mobiltelefoner, iPads og iPods:
I undervisningen bruger vi nogle gange iPads, mobiltelefoner og iPods. Når de ikke er i brug til undervisning, skal de ligge slukkede i skoletasken. Det
betyder, at man ikke har sin skærm til rådighed i frikvarterne.
Hvis børnene har særligt brug for at kontakte jer i skoletiden vedr. Legeaftaler m.m., skal de spørge en voksen om lov, inden de ringer. Når man skal snakke
i telefon, skal man trække sig væk fra de andre.
At være på sociale medier, fx Facebook, er ikke en mulighed, da barnet skal være 13 år.
Fødselsdage:
Børnene fejres på klassen, men ved Bikubesamlingen onsdag eller fællessamlingen fredag kan barnet selv vælge om der skal synges på klassen eller til
samlingen. Fødselaren kan dele noget sødt eller sundt ud til klassen eller til hele Bikuben ☺
Tyggegummi og slik:
HUSK: Tyggegummi, slik og kager skal ikke spises i hverdagen på skolen. Det er et forældreansvar at Syddjurs Friskole i hverdagen forbliver en slikfri
skole.
Ugeskema, VIGGO og vores flotte nye hjemmeside
Alle børn skal hver dag ind og læse deres skema på Viggo, vi skriver dagligt vigtige beskeder til næste dags fag og aktivitet.
Læs hver fredag vores ugebrev på www.Syddjursfriskole.dk
Skoletasken:
I Bikuben får man udleveret mange forskellige bøger og hæfter, og det bliver for tungt for børnene at have ALT med hver dag. Det er derfor vigtigt, at
børnene selv pakker deres tasker efter skemaet hver dag. Her vil der stå hvilke bøger de skal bruge. Blyanter, viskelæder, blyantspidser, farver og lineal er i
penalhuset dagligt. Vinkelmåler til 4. og 5. klasse.
Lektier:
Når børnene får lektier for i Bikuben, siger vi det til dem på klassen, skriver det på tavlen og på Viggo. I arbejdshæfter vil der jævnligt sættes individuelle
krydser. Hjælp jeres børn med at tjekke op på det.
Vi glæder os til at se jer alle til forældremødet på tirsdag.
Mange hilsner Uffe, Anne og Maria

Forældremøde for 6. – 9. klasse onsdag d 26. kl 19.00 i Salen
Vi laver kaffe og te – medbring evt frugt eller sødt til et fælles bord.
Dagsorden:
19.00 Vi mødes i salen og får informationer om turen til London
20.00 Forældremøde ude i klasserne.
Årsplaner og arrangementer i årets løb
21.00 Tak for i aften

