Syddjurs Friskole
Ugebrev 47
20. november 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

Uge 48: Værkstedsuge
Lørdag d. 28/11: Julebazar (Skoledag)
17/12 om aftenen: Lysfest for alle skolens børn, forældre & søskende
18/12: Glædelig juleafslutning i grupper og klasser
19/12-3/1: Juleferie
4/1: Første skoledag i år 2016

KONTORNYT UGE 47
November og næsten jul.
Jul betyder julebazar og julebazar betyder temauge!
I næste uge er der værkstedsuge. En af de temauger hvor vi blander børn og voksne på kryds og tværs, får nye relationer og
arbejder med det kreative udtryk via håndens arbejde.
Meget apropos har vi en fin artikel om skolens projektuge i den lille lokalavis 'Adresseavisen' i denne uge, hvor vigtigheden af at
komme hele vejen omkring vores børn omtales.
I samme avis står også omtalt vores gode tidligere praktikant og nuværende vikar Sarah, der har fået en meget flot pris for sin
afsluttende eksamensopgave, der bl.a. omhandler og tager afsæt i hendes praktikperiode på Syddjurs Friskole. Tillykke til Sarah
herfra!
I denne uge har Jens og Rasmus afsluttet deres danskkursus, mange huse har afsluttet efterårets forældresamtaler, og Rikke har
afsluttet en lang periode udenfor Havehuset - og er sammen med Bjergfolket flyttet ind på loftet igen.
Birgitte og Else har været på ledertræf sammen med de andre Lilleskoleledere i Jylland. Her udveksler man erfaringer og
vidensdeler på små og store ting i Friskoleverdenen. De fleste skoler arbejder lige nu med næste års budget, og det kan som på
alle andre områder, være svært at få råd til alt det man gerne vil have. Vi er som skole meget afhængige af vores statsstøtte, og i
dag kom der en glædelig ting frem, idet et forlig omkring den nye finanslov betyder, at der ikke skæres så meget i privat - og
friskolernes statsstøtte, som ellers frygtet. Så er der lidt mere at gøre godt med. Tak for det!
Rigtig go novemberweekend!

Værkstedsuge
På mandag vil vi alle pakke bøgerne væk og arbejde en hel uge på værksteder. Der skal bages, males, støbes, saves, formes, foldes,
samles, dekoreres, synges... Og meget meget mere. Alle vores anstrengelser kan ses og købes lørdag d. 28.11. Fra 10.00-13.00,
hvor vi slår dørerne op for årets store BAZAR. Der vil også i år være mulighed for, at du kan lave en juledekoration og
støtteforeningen står selvfølgelig klar med lidt varmt at drikke og lidt sødt til ganen.
Vi glæder os så meget til at se jer alle.
- husk lørdag er en skoledag for alle børn😊

Håndværk 6. klasse
De sidste 3 uger har 6. klasses pigerne
arbejdet med string-art i
håndværkstimerne. De er gået til den med
hammer og søm...
Og de har lært at øvelse gør mester, for de
der søm, er bare ikke så lette at slå i, så de
er lige 😊

