Syddjurs friskoles
Ugebrev 40
2. oktober 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
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 40
I denne uge har vi sagt velkommen til to nye børn. Det er Asger i 4. klasse og Lue i 0. klasse.
Asger kommer fra USA – og har boet en kort overgang i Bjerringbro. Nu bor han med sin familie i Boeslum. Lue kommer fra København, og
har dybe rødder på Friskolen, da en del af hendes allernærmeste familie har gået på skolen. Vi håber I bliver glade for at være her –
velkommen!
På fredag inden efterårsferien er der dragedag og skolernes motionsdag. Det er tradition på vores skole, at gå ud på Kalø Slotsruin og flyve
med drager, og derfor ønsker vi selvfølgelig altid godt vejr, men også en lille smule blæst. Havehuset GÅR ud på ruinen og 3. -9. klasser
cykler, går eller løber ad forskellige ruter derud. Læse mere om disse ruter andetsteds i Ugebrevet. Det er også tradition at man inviterer
Mormor, naboen eller hunden med ud på ruinen, hvor alle spiser madpakker og hygger inden der bliver sagt god efterårsferie.
I ugen efter efterårsferien går vi i gang med årets projektuge. I denne temaperiode bliver vi i vores ’huse’ – og for 9. klasses
vedkommende kommer karakteren til at stå på deres afgangsbevis. Alle arbejder med temaet ’Arkitektur, form og design’ – og i dag har
vi på vores fællesmøde hørt et meget inspirerende oplæg fra projektgruppen – lige til at gå hjem og tænke videre over – og snakke om!
I støbeskeen er også årets pædagogiske dage. Alle lærere og pædagoger tager hvert år afsted i tre dage, for at få lejlighed til at fordybe
sig i relevante emner, som der ikke er tid til i en travl hverdag. Som undervisere henter vi i disse dage forældre ind, og i år har vi oven i
købet været så heldige, at en forælder har sørget for, at de ældste klasser bliver undervist af nogle fysikstuderende fra læreruddannelsen
i Århus. Vi mangler dog stadig undervisere - og forældre til sfo’en – se skema længere fremme i Ugebrevet.
Rigtig go’ efterårsweekend til alle ☺

Pædagogiske dage torsdag d. 5. og fredag d. 6. november 2015
• Torsdag fra 8.50-14.00
• Fredag fra 8.50-12.00

Klass
e

Forældre

Torsdag Fredag Aktivitet

Kontaktlærer

0.

Peter Smærup

x

Jette

1.

Julie Jarkilde

x

Jeppe A. Pedersen

x

x

Janne Knudsen

x

Kathrine Danielsen

x

2.

Mia Roesen

x

Anette Udsen

x

3.

Janne Knudsen
Pia Bittner

x

4.

Anette Udsen

Line

Rikke

x
x

Hanne L. Carlsen

x

Anette H. Hougaard

x

5.

Mia Roesen

x

6.

Mona K. Lillelund
Jo Abildgaard
Louisa K. Moeslund
Pia J. Granborg
Ann Dorthe E. Petersen
Linda Libra
Henrik Mikkelsen

Ness Bakkestrøm

Vil gerne have et program fra lærerne
begge dage.

x

Vil gerne have et program fra lærerne
begge dage.

Anne

Torsdag planlægges som udgangspunkt af
forældrene selv.

Uffe

Forældrene planlægger selv dagene og
forældrefordelingen på de 2 dage

Birgitte

7.

Århus seminarium + Harald

Studerende fra Århus seminarium
underviser

Rasmus

8.

Århus seminarium + Harald

Studerende fra Århus seminarium
underviser

Jens

9.

Århus seminarium + Harald

Studerende fra Århus seminarium
underviser

Per

SFO onsdag d. 4., torsdag d. 5. og fredag d. 6.november 2015
• Onsdag fra 14.00-16.30
• Torsdag fra 7.00-9.00 og 8.00-9.00 og 14.00-16.30
• Fredag fra 7.00-9.00 og 8.00-9.00 og 12.00-16.00
Dag/tid

Forældre

Onsdag 14.00-16.30
Torsdag 7.00-9.00
Torsdag 8.00-9.00

Kathrine Danielsen

Torsdag 14.00-16.30

Helene D Laursen, Kathrine Danielsen

Fredag 7.00-9.00
Fredag 8.00-9.00
Fredag 12.00-16.30

David Jarkilde

Vi mangler stadig forældre, der vil hjælpe med SFO og undervisning på de
pædagogiske dage.
Det vil være rigtig godt, hvis der i skoletiden er mindst 2 forældre på hver klasse.
Venligst Birgitte

Dragedag.
Næste fredag er dragedag, hvor hele skolen motionerer og tager ud på Kalø Slotsruin og sætter drager
op.
Dagen starter kl. 9.00 med opvarmning, og vi begynder at gå hjemad fra Kalø Slotsruin kl. 11.40. Der er
følgende muligheder for at komme hjem fra Kalø:
Blive hentet kl. 12.15 på P-pladsen ved Kalø, tage 12-bussen eller cykle/gå/løbe hjem eller til skolen.
Forældre og bedsteforældre er velkomne til at følge med fra skolen og ud på ruinen og flyve med drager.
Vi glæder os til en dejlig dag med forhåbentlig godt drage-vejr - husk fornuftigt tøj, madpakke, drikkelse og
egen drage:-)
Drage-hilsen fra udvalget.

NYE LOKALER - NYT INVENTAR - HJEMME FRA DIG?
Det bliver SÅ spændende
og Så dejligt at flytte tilbage
- i NYE - lokaler i
Havehuset. Nu da det hele
bliver så fint, lyst og nyt at
se på, får man lyst til at
fylde lokalerne op med nye
smarte og smukke møbler.
Det har vi af gode grunde
slet ikke råd til, derfor er
her en forespørgsel: Er der
nogen derude, der har en
smuk dejlig sofa og en eller
flere pæne kraftige lækre
sækkepuder? Vi kunne også
godt bruge en hvid/lys
kommode (som “Hemnes”
fra Ikea) …I fald I står med
efterspurgte inventar, må I
gerne sende mig et billede
af tingen, jeg vil da
vurdere, om den passer i
størrelse og design til vores
nye Bjergfolk.
Håber på masser af mms’er til den gode gamle Nokia! Kh Rikke (30258618)

5. klasse planter et træ

Frikvartershygge

