Syddjurs Friskole
Ugebrev 4
29. januar 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

2/2: Forældremøde for 0., 1. og 2. klasse - Aflyst pga. for få tilmeldte
Uge 6: Temauge - Uge sex
Torsdag 11/2 kl 19.30: Støtteforeningens generalforsamling.
Uge 7: Vinterferie
2/3: Teaterstart for alle elever på skolen
16/3: Generalprøve og premiereforestilling
17/3: Forestilling
19-28/3: påskeferie

Kontornyt.
I sidste uge havde vi indkaldt kommende 0. klasses forældre til møde og rundvisning på skolen. De mødte talstærkt op
og der var en rigtig god stemning. 18 børn står på spring for at komme og gå på vores skole. Der er en del søskendebørn
blandt vores kommende 0. klasses elever, men der er også helt nye familier blandt flokken. Vi glæder os så meget til de
alle kommer og My og Ruth, er så klar til at byde dem velkommen i tidlig SFO d. 1. april
Tiden suser afsted og inden længe er det vinterferie… 14 dage er der til. De næste 2 uger byder på praktikperiode for 9.
klasses eleverne. I uge 6 kaster vi os ud i et nyt tema. Hele skolen er for første gang samlet meldt til den landsdækkende
temauge ”uge sex”. Det bliver en uge med bl.a. fokus på krop, sundhed og trivsel, familieformer, sociale medier,
seksualundervisning, venskaber mm
Husk kryds i kalenderen d. 11.2. der holder skolens støtteforening generalforsamling kl 19.30. Foreningen står for salg
fra cafeboden, når vi på skolen afholder forskellige arrangementer. Overskuddet går ubeskåret til formål, der kommer
skolens elever til gode. Så mød op d. 11.2. alle er velkomne.
I denne uge har vi fået 2 nye elever på skolen. Oskar og Anton er begge begyndt i 4. klasse. Antons familie kender vi i
forvejen, da han er bror til Sille i 7. klasse, men Oskars familie er helt ny for os. Velkommen til Oskar og Anton og deres
forældre. Sofie fra 8. klasse er taget på udveksling i New Zealand, og kommer tilbage efter sommerferien.

Vi har spil på ipad i i matmatik vi spilede et matematik spil. Det Hedder fix Machine. Det går ud på at få
en kule ned i en kuerv i en bane man sel byger. Det var sjot og let svæt.
Skrevet af Asta og Hannah.
____________________________________________________________________________________________

"Åh det er så skønt at læse, sidde i min læsekrog”

