Syddjurs Friskole
Ugebrev 50
11. december 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

17/12 16.30-17.30: Lysfest i Bregnet kirke
18/12: Glædelig juleafslutning i grupper og klasser
19/12-3/1: Juleferie
4/1: Første skoledag i år 2016

KONTORNYT UGE 50
Juletræet på Amfien er pyntet og tændt, nisserne er i fuld gang rundt i klasserne – og på tirsdag begynder vi på årets juletema.
Chris Gade vores landbetjent har været på besøg, og sørget for at alle i 5. og 6. klasse fyrer fyrværkeri af på den rigtige måde nytårsaften – og han mener
i øvrigt, at det er fædrene der udgør den farligste gruppe lige præcis den aften….!
Og så er det jo at vi har lavet lidt om på traditionerne, men kun en lille smule!
LYSFESTEN FOREGÅR I ÅR I BREGNET KIRKE TORSDAG D 17. DECEMBER FRA KL 16.30 – 17.30
Vi pynter kirkerummet op og gør klar til, at I forældre kan komme og høre en lille julekoncert og sige glædelig jul til hinanden. Desværre er der kun plads
til forældre og søskende – og vi opfordrer i øvrigt til, at man sidder sammen i familierne.
Kirken bliver først lukket op for publikum umiddelbart før koncerten.
De ca 85 børn der har valgt at være med i Luciakoret bliver på skolen hele torsdag og følges med de voksne op til kirken, så de der får varmet stemmerne
op og er klar til klokken 16.30. Den resterende del af børnene, der har valgt faglige workshops, har fri klokken 14, og følges med deres familie i kirke.
(Sfo’en er naturligvis åben)
De mere detaljerede oplysninger omkring busser, mad og luciadragter kommer i næste uge over Viggonet. Skulle nogen have lyst til at lægge nogle
forældretimer i disse dage, er de meget velkomne.
FREDAG bliver også lidt anderledes, da vi plejer at gå til gudstjeneste i Egens kirke om formiddagen. Men da vi også er i kirke torsdag, har vi i år valgt at
holde fast i fredagsfællesmødet, hvor de børn, der har været på workshops får mulighed for at vise de ting de har arbejdet med. Efter det er der julehygge
og oprydning ude i klasserne.
Vi ses på torsdag ☺

SFO
Kære forældre.
Der er konstateret lus i SFO'n på børn i forskellige
aldre,derfor vil vi ( Ruth og My) gerne tjekke ALLE børn på
lus i næste uge.
I bliver informeret af os hvis vi finder nogen .
Håber at vi kan på den her måde bekæmpe lus sammen 😄 .

fakta om luse-bekæmpelse
Sådan slår du lusene ihjel
Kæm mindst en gang om ugen dit barns hår grundigt for at
undersøge for lus.
Lus kan behandles med lusemidler, som fås i håndkøb på
apotektet.
Nye lusemidler, som findes på apoteker i hele Europa,
indeholder ikke insektgifte og gør dermed ikke lusene
resistente. De indeholder bl.a. silikoneforbindelser, som
kvæler dyrene.
Lusene kan også behandles ved hjælp af grundig kæmning
igennem et par uger. Det kræver mindst 30-45 minutters
kæmning pr. gang hver anden dag i to uger.
Det er en fordel at bruge en balsam, som gør lusene
langsommere og lettere at fange med kammen, der skal
have den rigtige afstand mellem tænderne.
(Kilde: Sundhedsstyrelsen og Kim Søholt Larsen)

Svømning i 0. klasse og 2. klasse.
Når vi møder mandag d. 4. Januar 2015 skal 0. klasse til svømning for første gang
(kig det nye skema). Heldigvis skal vi følges med 2. klasse, som jo allerede er
rutinerede udi svømmekunsten. Og så er de også gode til at hjælpe.
Vi tager bussen kl. 11.20 til Ebeltoft Svømmehal. Her mødes vi med livredderen, som
fortæller os om reglerne både i omklædningsrummet og i svømmehallen.
Drengene går sammen med Uffe og pigerne sammen med Jette ind i omklædningsrummene. Her skal børnene
tage sit tøj "pænt" af! Dvs. ikke med vrangen ud og ikke smide det i en"pærevælling", for så er det nemlig meget
lettere, når de skal have det på igen. Hvert barn får et skab, hvor tøjet skal lægges ind i.
Så kommer "Store Vaskedag". Alle ind under bruserne, sæbe de steder livredderne har fortalt og så på med
badetøjet.
Ingen må gå ind i svømmehallen, før den voksne er klar.
Vi starter med fælles opvarmning i det lille bassin. Herefter deles vi i to hold. Jette underviser 0. klasse og Uffe
underviser 2. klasse. Og så er der svømmeundervisning / udspring / dykning mm. Vi slutter af med fri leg. Imens
passer livredderne godt på os. Så skal vi op igen. Skylles, tørres og på med tøjet.
Og nu kommer lektien til 0.klasse i juleferien. Jeres børn skal øve sig i selv at tage tøj af og på. På højst 10 min.!
(piger ingen strømpebukser - det tager for lang tid!) Øvelse gør mester! Brug et æggeur/stopur. Vi skal nemlig nå
bussen hjem igen kl. 12.58.
Ps. Selvfølgelig kan alle 2. klasser klare det med tøjet på 10 min. :-)
Svømmehilsner.
Uffe og Jette.

Juletemadage med workshop
Workshophold 1

18

Workshophold 2

17

Workshophold 3

18

Tirsdag: Taekwondo
Maria & Anne se *

Tirsdag: Danskværksted i Havfolket
Line & Rasmus

Tirsdag: Matematikværksted i 7. kl. Per &
Geert

Onsdag: Matematikværksted i 7. kl. Per & Geert

Onsdag: Taekwondo
Maria & Anne se *

Onsdag: Danskværksted i Havfolket
Line & Rasmus

Torsdag: Danskværksted i Havfolket
Line & Rasmus

Torsdag: Matematikværksted i 7.
Per & Geert

Torsdag: Taekwondo
Maria & Anne se *

9 Sebastian

7 Elias

7 Marius

7 Oliver

7 William

7 Emil

7 Thomas

7 Gustav H.

7 Gustav Ph.

7 Laurids

7 Ane

6 Tobias

7 Albert

7 Aslaug

5 Malte

6 Lasse

6 Peter

5 Viktor

6 Luca

6 Birk

5 Georg

4 Noah

5 Karl Emil

4 Buster

4 Sofus

5 Elvis

4 Jakob

3 Cornelius

4 Aksel

3 Vitus

3 Villads F.

3 Jens

3 Thue

3 Alexander

3 Villads P.

3 Noa

2 Oskar F.

3 Emil

2 Rasmus

2 Lauge

2 Mikkel A

2 Albert H.P.

1 Ulrik

2 Oscar H.

1 Kasper

1 Jacob

1 Frej

1 Frej

0 Bror

1 Asta

4 Victor

0 Felix

7 Gustav Peit.

* Taekwondo: Når du skal have Taekwondo, skal du en tur ud af ”huset” med dit hold og Maria & Anne. Vi skal ind og træne i Marias Klub i Århus. Du
skal møde kl. 9.00 i Havehusets sal til fælles intro, inden vi sammen tager bus 123. Medbring: sportstøj, ingen sko – vi træner barfodet, håndklæde,
drikkedunk, madpakke evt. lidt frugt. Vi er hjemme på skolen med bus 123 kl. ca. 14.20.
Vi skal hjælpe hinanden store og små, specielt når vi tager på tur. De store elever får ansvaret for en mindre på busturen, så vi laver ”Fy og Bi”
makkerpar. Til selve træningen kan alle være med og vi lover der bliver udfordringer til alle. Vi glæder os. ☺ Maria & ☺ Anne
Matematikværksted: Du skal medbringe: dit penalhus, passer, lineal, vinkelmåler og lommeregner hvis muligt. Hilsen Geert & Per
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Nyt fra 8. klasse.
Vi har haft besøg af en repræsentant fra ”SKILLS”, som er en dansk organisation, der skal fremme erhvervsuddannelsernes image. De afholder hvert år
DM i erhvervsuddannelser, og i år har de valgt at afholde nogle konkurrencer for 8. klasserne i hele landet. Syddjurs Friskole var med!
Første billedserie er fra den dag, hvor SKILLS var på Syddjurs Friskole, og vi skulle have fundet de tre elever fra 8. klasse, som skulle repræsentere skolen
i den landsdækkende konkurrence. Klassen var inddelt i hold og dystede i forskellige samarbejdsøvelser. F.eks skulle de samle en vandlås på tid, bygge et
tårn og skabe ligevægt på en vippe.

Vinderne i 8. klasse blev Sara Oline, Noah og Laura, og de skulle så til Tradium i Randers og dyste mod andre 8. klasser i “erhvervsuddannelseslignende” discipliner: Skift et baghjul, byg med træ, få lys i pæren, byg en ståltrappe, bland maling og mal et mønster og lignende. Vi andre var med og
heppede!

Vi vandt desværre ikke, men det er heller ikke nemt, når man møder elever, der har et Waterpas som sovedyr, spiser
søm til morgenmad og skifter et baghjul så hurtigt, som andre skifter profilbillede på Facebook! Ej, spøg til side - de
andre var gode, og vi kan trøste os med, at det faktisk var en tidligere elev i 8. klasse på Syddjurs Friskole, der var på
det vindende hold. Se evt. mere på dette link:
http://tradium.dk/nyheder/vis+nyhed?docid=9448
Sidste billede er instruktørerne, der er ved at pille de andres ståltrappe ned, mens vores trappe endnu er under
opbygning! Undskyld til Laura, Noah og Sara Oline, men jeg kunne ikke lade være… Vi var og ER stolte af jer :-)
Glædelig jul og godt nytår!
Jens

Fyrværkeri er flot…
Men man skal passe på…

Onsdag d. 9.12. havde 5. og 6. klasse besøg af Chris fra Rønde politi. Han lærte os om, hvordan man fyrer fyrværkeri
af uden at komme til skade. I første time fortalte han os om, hvad vi skulle gøre for ikke at komme til skade og hvad vi
skulle gøre, hvis vi kom til skade.
Han lærte os om de 5 fyrværkeriråd som er:
1. Husk sikkerhedsbriller -også selvom de ikke er så flotte.
2. Gå aldrig hen til en fuser.
3. Hold aldrig hovedet over fyrværkeri -selv om det ikke er tændt.
4. Gå altid væk fra fyrværkeri, aldrig løb.
5. Hold altid armen strakt når du tænder fyrværkeri.
Man må købe fyrværkeri fra den 15/12 til den 31/12 og man må bruge det fra den 27/12 til den 1/1.
Man må først købe fyrværkeri når man er 18 år.
Man må ikke købe ulovligt fyrværkeri. Ulovligt fyrværkeri er:
• Hvis der ikke er et Sik nummer.
• Hvis der ikke er et CE mærke.
• Hvis det ikke står på dansk.

Hvordan skal man eller skal man ikke opbevare det?
• Man skal sørge for at vende fyrværkeriet rigtigt -især batterier, ellers ryger krudtet ned i den forkerte ende.
• Det skal have den rigtige temperatur. Det må ikke være for varmt, så kan krudtet tænde. Det må heller ikke
være for fugtigt, så bliver pappet vådt og så udvider det sig og krudtet ligger løst i beholderen eller pappet
krymper og krudtet bliver presset sammen og sprænger.
• Man skal aldrig smide ubrugt fyrværkeri i skraldespanden.
• Man må ikke have krudt liggende løst i lommen.
• Man skal lægge sit fyrværkeri i en gennemsigtig plasticpose, som man putter ned i en bærepose og den
bærepose putter man ned i en anden bærepose.
Skrevet af Thea og Herle fra 6. klasse.

Det var en stor fornøjelse at ha’ besøg af 9. klasse til Julehygge i Eg. Der blev lavet mange forskellige ting fra peberkagebagning til vinter tådypning i
Begtrup Vig!!
I kan godt være stolte af jeres unger forældre i 9. klasse – sjældent har jeg haft så høflige, søde og arbejdsomme teenagere på besøg.
Tak for lån!
Else

