Syddjurs Friskole
Ugebrev 17
29. april 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

5. - 8. maj: Kr. Himmelfartsfri.
9. - 10. maj: Mulighed for forældresamtale i 1. og 2. klasse
14. - 16. maj: Pinseferie
12. juni: Bikubebørnene giver koncert for bikubeforældre
16. juni: Sommerafslutning.
17. juni: Karameldag.
20. - 24. juni: Lejrskoletur for alle børn og lærere
25. juni: Børnene har sommerferie
9. august: Børnenes 1. skoledag efter sommerferien

KONTORNYT UGE 17
Vejret har været lidt af en udfordring i den forgangne uge,
både for idrætstimer og frikvarterer, og vi håber inderligt at foråret igen titter frem – og vores bøgetræsallé op mod
Havehuset bliver en herregård værdig!
Til gengæld har mange lærere fået lov til at sidde inde i timevis, da de frivillige forældresamtaler for langt de flestes
vedkommende er løbet af staben i denne uge. Andre lærere har været på besøg på Århus Friskole i Stautrup, som et
led i en besøgsrunde, hvor vi tar ud og besøger og ser andre friskoler/Lilleskoler – og bliver inspireret.
Hver uge sætter Havehuset et nyt ord/begreb op på Havehusdøren. I denne uge er ordet hjælpsomhed, i sidste uge var
det pænt sprog. For os der går ind og ud af den dør mange gange om dagen, lagres det på den gode måde – ligesom
det gør hos børnene. Gå forbi og få god energi.
En måde at hjælpe på, er ved at være vagt til de forestående skriftlige prøver, der begynder på mandag i salen.
9. klasse skal til afgangsprøve, og har fire dage med skriftlige prøver. Her kan man bruge sine forældrearbejdstimer
ved at sidde vagt, uddele papir og følge til toilettet.
9. klasse fik mandag at vide hvilke fag, der udover de obligatoriske fag, var trukket ud til dem – og det blev i år
Kristendomskundskab og mundtlig matematik – det var de svært tilfredse med!
Go weekend til alle – nyd den og jeres børn! ☺

I denne uge har 2.kl haft matematik prøve det var sjovt.
Hver dag efter mogensamling løber havehuset rundt på volen med mælke låg
Og efter vi har løbet tæller dem der har matematik mælke lågene.
Skrevet af Rasmus 2.kl.
___________________________________________________________________________
Skoleskak

I disse uger lærer- og spiller vi skak for fulde gardiner i 1. og 2. klasse i matematiktimerne. Som afveksling kan det være
rart med slag tallotteri med regnestykker!
Har du et skakspil for meget hjemme, eller ønsker du bare at donere et til den gode sags tjeneste, så modtager jeg med
glæde! Jo flere spil, jo flere unger i gang!
God weekend fra Rikke.

3.kl. har arbejdet med rim og rytme.
Her har klassens elever skrevet en rap om, hvad der skete, da de drak af heksens trylledrik:
Jeg kaster op i en kop fuld af lopper,
der hopper ud af kopper
For loppernes motor stopper det hele,
på grund af en sele
Skrevet af Alexander og Cornelius
Min røk begynder at bule ud
Jeg hedder ikke Knud
Hedder du Kaj
For så er du ikke sej
Så får jeg vinger
Og så kan jeg høre noget der klinger
Jeg ser en Tiger
Og så kommer der nogle piger
Jeg ser en zebra
Der har striber
Skrevet af Liv
Da vi drak drikken skete der ikke en pen
Vi så på hinanden og dage skal vi gå til bagge
Så gik vi hjem og sagde farvel
En halv time efter gik der galt
Vi blev begge til en ulvevalp
Vi hylede så højt at alle kiggede op
og gav et hop
Vi var helt grå og bitte små
Skrevet af Laura og Liva

