Syddjurs Friskole
Ugebrev 9
4. marts 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

16/3: Generalprøve og premiereforestilling
17/3: Forestilling
19-28/3: påskeferie

Kontor - og teaternyt uge 9
Inden vi får set os om er det forår og 1. april, og på netop denne dato får skolen en hel flok nye børn. Det drejer
sig selvfølgelig om den kommende 0. klasse, som har april, maj og juni måned, til at vænne sig til at skulle være
skolestartere. De skal - ligesom sidste år – være sammen med Ruth og My i den nævnte periode. Tirsdag
eftermiddag i næste uge er alle børn og voksne fra gruppen inviteret til hygge og samvær i sfo’en.
Og så har startskuddet lydt til teaterugerne. Alle arbejder koncentreret ude på værkstederne – og skolen emmer
af aktivitet og engagement. (Se skema for ugerne på skolen i sidste ugebrev) Vi mødes hver dag i salen og synger
sammen, viser hvad der sker på de forskellige værksteder, og opbygger fornemmelsen af at lave et projekt
sammen. Det er en go’ fornemmelse ☺
Vær opmærksom på, at der snart sendes et skema ud på Viggo, for de børn der har brug for sfo i den uge vi er på
Rønde Højskole. (uge 11) Det er vigtigt at vi ved hvornår de kommer og går, da vi skal ’rejse’ til Rønde hver
dag – mandag til torsdag.
Info om billetsalg til forestillingen findes længere omme i Ugebrevet.
Go weekend ☺

Sang-holdet
Vi synger kim Larsen sange fx ”byens hotel” og ”Joanna”. Det er sjovt at være på
sang fårdi at man skal broge sin stemme. Jeg syntes at det er svært at broge de
høje toner. Jeg bliver nervøs når jeg skal sønge fåran hele skolen. Men så tagar jeg
en dyb inåndeng og så går jeg i gang.

ASTA W/S 1. KLASE

GI’R DU EN HÅND MED?
Kære alle forældre på Syddjurs Friskole,
Årets store teater står for døren og vi er alle i fuld sving med højt humør!
MEN VI MANGLER STADIG HJÆLP!
Vi har faktisk brug for en masse forældrehjælp!
Og vi har brug for, at I melder tilbage hvornår I kan give en hånd med!
Søndag d. 13/3 får vi brug for hjælp til opsætning af div. og vi mødes kl. 10.00 på lærerværelset på friskolen!
Der er også brug for masser af hænder til nedrivning/pakning torsdag d. 17/3 efter aftenens forestilling.
Til begge dage gælder det, at vi mangler hjælp til transport af grej.
Har du ladvogn, buggytrailer, lastbil eller lign. så sig endelig til!!!
VI HAR BRUG FOR DIG
MELD TILBAGE NU
HVORNÅR DU KAN HJÆPE!
Skriv til Geert Bilander på Viggonet! ! !

0. Klasse og deres gode hjælpere har her starten af teaterperioden lavet brainstorm på et drømmeland, og her er
et par af deres tanker og drømmevæsener;

Teaterbookning
Så er det tid til at booke til teater. I år foregår det på Viggo. Når I forældre er på startsiden vil der, fra fredag den 4. marts kl 8.00, øverst på siden
være en formular rettet til jer. Her skal I svare hvilken dag og hvor mange I kommer. Dette skal være gjort inden fredag den 11. marts kl 18.00, hvor
der vil blive lukket for svar.
Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig på Viggo.
Uffe

