Syddjurs friskoles
Ugebrev 38

18. september 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
Torsdag d. 1/10: Gallafest
Uge 41: Forældresamtaler i 0. og 7. klasse
Fredag 9/10: Drage- og motionsdag
Uge 42: Efterårsferie
5. og 6. nov: Forældrene overtager undervisning og pasning af børn
5. - 7. /11. Lærerne er på pædagogiske dage.

KONTORNYT UGE 38
Så er alle hjemme fra diverse hovedstæder og landbrugsmuseer ☺ og det er godt at være ude men heldigvis også dejligt at komme hjem
igen. Nogle har klaret een overnatning andre flere, men alle har vi fået nye inputs og udvidet horisonten vidensmæssigt og socialt!
Og det er sådan, at når kulturugerne stopper, så er det efterår! Men vi kan godt li efterår! Det betyder flotte farver udenfor, en tykkere
trøje, indefutter og måske en regnjakke på knagen – både til store og små!
Efterår betyder også at vi nærmer os afslutningen på ombygningen af Havehusets øverste etage. Byggeriet skrider planmæssigt frem - og
ifølge tømrerfirmaet skulle planen holde, så vi kan tage de nye lokaler i brug efter efterårsferien. Det bliver så fint!
Alt imens lægges der planer for den nye fysikbygning. Vi har en særdeles aktiv bestyrelse, der går på med krum hals, og et engageret
byggeudvalg der har styr på ideer og detaljer, lytter til brugerne, henter eksperter/hjælp ind fra sagkyndige – og laver et stort stykke
arbejde lige nu. En spændende proces, der kun lige er begyndt!
I Bikuben er der indført ny skærmpolitik (se andetsteds i Ugebrevet)! Der er derfor ingen Ipads om morgenen, men man må gerne ha’ een
med, for at bruge den i undervisningen.
Mandag har vi igen tilsyn fra vores tilsynsførende Jens Mose. Han skal være med i undervisningen hele dagen i forskellige klasser. Alle frie
skoler har tilsyn, så ministeriet kan være sikre på, at selvom vi underviser på en anderledes måde, så lever vi stadig op til folkeskolens
krav.
Jens og Rasmus er på kursus mandag, tirsdag og onsdag, de skal blive endnu dygtigere til at have dansk med de ældste end de er i
forvejen!
Go weekend til alle!

Kære forældre i 0.klasse
"Septembers himmel er så blå"
Det er en af de mange efterårssange, vi synger i øjeblikket.
Det var dejligt, at komme tilbage efter en god kultur uge og en god overnatning.
Siddepladserne blev fundet og arbejdsbøgerne blev straks fundet frem. Og så blev der
skrevet, regnet, tegnet, farvet, lyttet efter lyde og læst for mig.
Det har været hyggeligt at se og opleve børnene arbejde med temaet høst, være på ture
ud af huset og overnatte på Skolen.
Alle 0. klasser overnattede på skolen. Flot!!!!
Læse læse læse. Find et fast tidspunkt, snak bogen igennem, hvad handler den om, er
der ord vi kender?, læs den evt. først for dem, eller skiftes til at læse en side eller læs
sammen. Men for at kunne læse, er det jo meget godt at kende de der bogstaver! Så
husk at have alfabetet hængende på et strategisk godt sted. Det kunne f.eks være i
køkkenet.
Så I altid lige kan øve bogstaverne på alle mulige måder i en tilfældig rækkefølge.
I denne uge har jeg en taget en tegne- og iagttagelses-prøve og i næste uge vil jeg tage
en sproglig opmærksomheds prøve på jeres børn. Til forældresamtalerne i uge 41 vil
vores snakke tage udgangspunkt i jeres børns trivsel og i disse prøver. I får tiderne for
samtalerne i næste uge.
Kh Jette.

Ny skærmpolitik i Bikuben
Rigtig mange børn – bruger rigtig meget tid foran en skærm i dag – også vores børn.
Vi oplever at mange børn fra Bikuben har deres Ipads med i skole for at sidde og spille om morgenen, og da vi
synes man kunne ha’ en bedre start på skoledagen, har vi på et fælles lærermøde aftalt flg.:
Ingen skærm om morgenen for Bikubebørn. Spil og anden form for underholdning på Ipad’en hører ikke til i
skoletiden, men i fritiden.
Vi har adskillige gange opfordret forældrene til at holde øje med, at der ikke bliver spillet spil – eller set film
der ikke er egnede/lovlige for aldersgruppen, men det sker alligevel tit, at børnene spiller spil der er for voksne
- og ser ulovlige film. Skolen har ikke resourcer til at holde øje med dette
Det kan derudover være svært for børnene at komme i gang i den første time, hvis man nu lige var lige midt i
et spil…
Vi vil gerne lære børnene at tale sammen, at lege med hinanden, at kigge hinanden i øjnene og at være
nærværende overfor hinanden mens de er her på stedet
Håber I vil støtte os i dette!

GALLAFEST
TORSDAG D 1. OKT KL 17.30
Program:
Kl 17.30 – 19.00
6.-9. klasse mødes i Soltemplet
(Fra klokken 17.30-19.00 er det KUN for børnene)

Der spises og quizzez. Store præmier på spil!
Kl 19.00 – 20.00
6. – 9. klasses forældre inviteres til en aften der handler om turen til
London, og aftenen afsluttes med at 8. og 9. klasse danser lancier.
Håber så mange som muligt kan komme!
Det koster 35 kr for maden.
Vi glæder os ☺

