Syddjurs friskoles
Ugebrev 39
25. 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
5. og 6./10: Samtaler 0. klasse
Fredag 9/10: Drage- og motionsdag
Uge 42: Efterårsferie
21/10: Projektugestart for alle
29/10: Aften: Projektfremvisning for forældre og søskende.
5. og 6. nov: Forældrene overtager undervisning og pasning af børn
5. - 7. /11. Lærerne er på pædagogiske dage.

KONTORNYT UGE 39
”Hvor er det godt at vi har fået sat hegn op her ved Havehuset” sagde Amalie fra Børnehaveklassen i dag ”Så kan vi
holde ved det når vi skal ind til time og har rulleskøjter på…..” Så måske skal vi bare lade hegnet være, når vi er
færdige med at bygge om! Amalie har jo en hel klar pointe der!
Havehuset, Bikuben, Soltemplet og Salen – I dag havde vi også besøg af vores kommende praktikant Lise, der blev vist
rundt - og gjorde alt hvad hun kunne for at holde styr på husenes navne; ”Det varer vist lige lidt inden jeg finder ud
af hvem der hører til hvor” sagde hun – og sådan har vi nok alle sammen haft det – men bliver man længe nok på
skolen, er der erfaring for, at det lykkes til sidst ☺ Lise, der er studerende på 4. årgang på Århus Fællesseminarium,
skal være praktikant hos Jette i musiktimerne, hos Jens i engelsk i 9. klasse – og hos Geert og Gitte i håndværk
sammen med 3. og 4. klasse. Desuden deltager hun i værkstedsugen i december. Apropos huse – så er vi i gang med at
omdøbe ’Lærerværelset’ – da det jo ikke kun er et lærerværelse, men et rum for hele personalet! Vi har haft en kasse
til forslag rundt i klasserne – og nu er vi spændte på at se, om børnene er kommet med forslag der rammer plet!
Vi har også i denne uge sagt farvel til Birgit Lund vores UU-vejleder, der har været en stor kapacitet på
ungdomsuddannelsesområdet hos os – og andre naboskoler de sidste 9 år. Birgit har haft stor forståelse for vores måde
at undervise på – og gøre børnene klar til at komme videre ud i livet, har hjulpet rigtig mange forældre og unge, når
der opstod problemer – og vi kan kun være taknemmelige for en fantastisk person i ’Systemet’ – og sige good luck i det
fremtidige otium!

Fredag morgen til fællesmødet hørte vi om – og så billeder fra Bikubens tur til Sverige, og på torsdag er der Gallaaften
for 6. – 9. klasse, hvor vi spiser pizza, Paradis is og laver quiz, hvorefter forældrene skal høre om turen til London – og
hvor 8. og 9. klasse traditionen tro, slutter aftenen af med at danse Lancier.
Denne tradition opstod en af de gange, hvor skolen rejste til Paris og besøgte Solkongens slot i Versailles. Børnene blev
så optaget af alle ’etiketterne’ ved hoffet dengang i 1600-tallet, og mente derfor, at vi også skulle danse Lancier. Det
har vi så gjort siden! Så alle kan danse Lancier når de forlader Syddjurs Friskole!
Og så kan de i øvrigt rigtig mange andre ting, som de har fået med sig fra Havehuset, Bikuben, Soltemplet og Salen,
Fysiklokalet, Musikpavillonen, Bålhuset, Sfo’en – and you name it ☺
Rigtig go weekend!
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Det går godt i Havehuset! Vi har taget fat på Den
Nordiske Mytologi som et tema, der vil køre det næste
stykke tid på vores morgensamlinger. Efter
morgensamlingen løber børnene i 5-10 min. og det
bliver til mange kilometer i de små ben i løbet af en
uge. Vi er ved at udvikle et system, så vi nemt kan
tælle, hvor langt vi tilsammen får løbet. Det bliver
sjovt, at følge med i!
Vi har også fået lus...og igen skal vi huske hinanden på,
at SØNDAG er kæmmedag -både for dem der har lus
og æg i håret, og sandelig også for dem, der tror, de
ikke har. Hvis vi opdager et hår fuld af lus og eller æg,
sidestiller vi det med sygdom og beder jer hente jeres
barn og først sende det i skole, når han/hun er i
behandling.
Regnen er periodisk over os, og ALLE Havehusbørn,
skal have et helt sæt skiftetøj permanent i kassen i

garderoben! Ligeledes skal der være tilgængeligt regntøj/gummistøvler, så
dårlig/manglende påklædning ikke er en undskyldning for ikke at kunne deltage
i aktiviteter udendørs.
Høsttemaet forløb jo rigtigt godt med masser af dejlige oplevelser, besøget til
Gammel Estrup, hvor vi høstede med le og segl, bandt i neg, slog korn af aksene
med en plejl og sorterede dem i en sold, har gjort stort indtryk og snart kan
høstbladet sendes i trykken! Tak for alverdens spiselige gaver til overnatningen,
vi manglede ingenting og nød alting!
God weekend fra Line, Jette og Rikke

