Syddjurs Friskoles
Ugebrev 41
9. oktober 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til

Kalender:
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.

syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kontornyt uge 41
Så blev det efterår!
I skrivende stund har vi endnu ikke været på dragedag, men vi er ret sikre på, at dragerne nok skal flyve højt, både hverdagens drager og dem der er
lavet til formålet…. Dragedag kombineret med skolernes motionsdag, er en dejlig måde at slutte den første ¼ af skoleåret af på.
Og når vi vender tilbage, er det bl.a for at vende tilbage til nye lokaler for Havehusets vedkommende – store, flotte, lyse lokaler, som vi glæder os til
at fylde med liv. Vi tager det roligt og flytter sjæl og børn ind i uge 44, hvor alt er klar til indflytning!
Men vi vender også tilbage for at starte årets projekt – der som før skrevet, har overemnet ’Arkitektur, form og design’! Projektugen begynder onsdag
i uge 43, og har fremvisning for alle forældre – og andre interesserede torsdag d 22. okt om aftenen. Mere herom på Viggonet.
I denne uge har vi sagt farvel til Colleena i 2. klasse, der nu skal prøve kræfter på Molsskolen. Held og lykke fremover - skal der lyde fra alle børn og
voksne her.
SMAG leverer mad frem til jul. Jacob, der står for maden, vil gerne ha’ noget respons – så man er velkommen til at skrive en mail til skolen, hvis man
har nogle kommentarer til maden. Både ris og ros er velkommen!
Og så har vi været heldige!! Vi har fået lov til at leje Rønde Højskoles teatersal til at spille teater i marts måned! Den har vi før spillet i med gode
erfaringer – så vi glæder os over at kunne låne den – og til at spille årets teaterstykke for jer i nye omgivelser! ☺
Efterår appellerer til læsning og hygge indenfor – så husk at læs, hyg og hold fri sammen med jeres børn i den kommende uge– hvis I har mulighed for
det!
Rigtig go efterårsferie!

Halloween
Invitation til : Halloween (u) hygge i

sfoen.

Det vil glæde os at se sfo- børn til rigtig halloween hygge på
Fredag d. 30 / 10 fra kl. 12.30 - 16.00
Fra kl 12.30 - 14.00 er der en uhyggelige halloween lotteri ,
halloweenbane m.m for 0.og 1. Kl børn.
Kl.14.15 spiser vi alle(0.kl- 4.kl.)uhyggelige kager,drikker blod og kaffe osv.
Fra Kl.15.00-16.00 er der tal - lotteri for alle børn fra 2. 3. og 4. Klasse.
HUSK : Medbring 1 st. græskar til en flot græskarlygte.

For at gøre det rigtig festligt har vi brug for nogle søde FORÆLDRE til at
bage farlige uhyggelige
HALLOWEENKAGER eller forældre som vil hjælpe os med
nogle aktiviteter

(For planlægningens skyld vil vi gerne vide hvem der bager kage)

(U)hyggelige hilsner Sanne, Max,My, Natali og Ruth

Projektuge 2015
Onsdag efter efterårsferien starter projektugen. Det overordnede emne er

ARKITEKTUR, FORM OG DESIGN.
Husk fremvisning torsdag den 29. oktober. Tidspunkt melder vi ud i næste nyhedsbrev.
Vi ser frem til en spændende uge, hvor børnene indsamler inspiration og viden, udvælger
arbejdsmetoder og udvikler flotte produkter.

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

Onsdag i uge 43 starter vores projekt uge "arkitektur, form og design".
Vi glæder os til at komme i gang, og starter med en Havehustur i skoven og alle skal derfor huske, at vores projektuge
begynder med turtaske, varmt tøj og gode vandresko!
Efterfølgende skal børnene arbejde på forskellige værksteder, mere info herom efter ferien.
God ferie til jer alle!
Kh Line, Jette & Rikke

Indesæsonen i idræt starter efter efterårsferien
Idræt på Kalø.
Så starter indesæsonen i idræt, hvor vi skal være i gymnastiksalen på Kalø Højskole.
Vi tager bussen til og fra Kalø.
Husk at medbringe indendørs idrætstøj og indendørs sko.
Vi bader efter idræt! Lidt for mange børn prøver på alle mulige måder at slippe for at komme i bad efter idræt, men vi idrætslærere
vil gerne lære børnene at et bad, efter man har dyrket sport, hører med til idrætsundervisningen. Hvis man er forhindret i at bade
(væskende fodvorter, stort plaster eller vandallergi), så skal idrætslærerne have besked. Hvis man har glemt håndklæde, så låner
man et! Vi idrætslærere opfordrer til, at I tager en snak med børnene om det at bade efter idræt – hver gang ☺.

Idræt for 0. - 2.klasse
Sammen med Maria og Anne tager vi bussen hver mandag kl. 12.17 mod Rønde og står af ved trapperne til Kalø skolerne. Skolen
betaler naturligvis for transport til Kalø.
For at få mest mulig hal tid er det vigtigt at jeres børn har tøj på de selv kan tage af og på igen. Dvs. ingen strømpebukser og
øreringe eller andet I ved, der skal voksen hjælp til - TAK☺ Vi har Idræt fra kl. ca. 12.40 -13.15, hvorefter vi klæder om og går
tilbage til skolen i rask TRAV ☺ Vi er hjemme på skolen kl. 14.00, og så er det dejligt, hvis der er lidt frugt tilbage i skoletasken ☺
At rykke indendørs stiller nogle krav til sportstasken:
Alle børn skal have en turrygsæk til bevægelsestøjet og gerne en tæt drikkedunk med vand.
INGEN indendørs sko eller strømpebukser, børnene arbejder bedst med bare tæer.

Venlig hilsen idrætslærerne

Fra Bikuben
Så går det løs! Projektugen starter om 12 dage, og vi glæder os. Det overordnede emne for hele skolen i denne
projektperiode er: Arkitektur, form og design. Vi har tænkt, og vi er tændte, for vi har fået lys idé. I Bikuben skal vi
nemlig arbejde med lys; lamper, lygter, lysindfald, lysinstallationer m.m. Derfor har vi brug for en masse
materialer. Kom med jeres lys-, lampe-, ledning- og fatningsskrot - vi kan bruge det hele! Hvis I finder et gammelt
støvsugerrør eller en bunke aflagte briller, som kan bruges til en lampe, så tag det med. Vi tager imod med
kyshånd til børnenes materialebord. Programmet for projektperioden bliver lagt ud på Viggo inden projektet
starter. Vi glæder os så meget til at vise jer en strålende fremvisning torsdag aften d. 29. oktober.
De bedste hilsner Anne, Gitte, Maria og Uffe
——————————————————————————————————————————————————

Der er små som store lus i små som store børns hår.
Kæm, kæm, kæm!

Kære forældre i 8. klasse.
Turen til London var et hit. Sjov, spændende og lærerig. Tak for lån af nogle dejlige unger!

Projektugen starter så småt op efter efterårsferien (onsdag), og vi er allerede i gang med at brainstorme på emnet og indkredse, hvad der interesserer
den enkelte. Jeg har aftalt med 8. klasse, at de skal sende en besked til mig i løbet af weekenden over Viggonet, hvilket emne de gerne vil arbejde
med, og hvilke tanker de gør sig om problemstilling, produkt og hvad det ellers kan indeholde. Dette skal de måske mindes om i løbet af weekenden!

Andre informationer:
De har fået engelsk stil tilbage. Klassen har et snit på 10,1. Jeg tror, jeg er for flink…
De har lavet en læseprøve. Klassen har et snit på 9,5. Jeg tror, jeg skal lave noget larm næste gang, de skal have en læseprøve…
Spøg til side! De er dygtige, og der er et godt arbejdsmiljø i klassen. Det er herligt! Men de er også hurtige til at gå i panik og se meget opgivende ud,
hvis man presser dem lidt. Prøv f.eks. at spørge hjemme, om det var en nem diktat, vi lavede i mandags? Og de engelske oversættelser i fredags? Vi
arbejder naturligvis videre på at ”klø på”, selvom det er svært.
Der var ingen, der blev væk på det O-løb, Uffe havde arrangeret til idræt i tirsdags. Vi fik kun enkelte opkald, hvor elever ringede og med panik i
stemmen udbrød: ”VI ER BLEVET VÆK!”
Vi idrætslærere må nok sande, at det kunne de have godt af at prøve en gang til ☺.
God efterårsferie
Jens

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.

Vi skal på dragedag!
på fredag skal vi på tur til Kalø slotsruin og 0 1 og 2 klasse skal gå hele vejn dar hen.
0 1 og 2 skal ha godt varm tøj på og en god madpakke og noget at drikke i
ders turtaske. når vi kommer der ud skal vi flyve med drave og hygge os. vi har fri kl
12. og så har vi efterårsferie!
Hilsen Oscar A, Oscar H og Freya og resten af Bjergfolket

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)

