Syddjurs Friskole
Ugebrev 18
6. maj 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

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 18
Det er en hjertesag at alle har det godt på Syddjurs Friskole. Vigtigt at man er glad for sin skole og hver dag har
lyst til at komme op til kammerater, voksne og ny læring.
Men også vigtigt at det kommer frem, hvis der er nogle steder det halter. Og det vil vise sig, når vi i løbet af den
næste måned laver en såkaldt UVM – en såkaldt undervisningsmiljøvurdering. Alle børn skal udfylde et skema,
hvorpå man svarer på X-antal spørgsmål, så vi kan få kortlagt tilfredshed eller utilfredshed i børnenes hverdag på
skolen.
Vi skal lære børnene at ta’ kritisk stilling til det der omgiver dem til daglig, men også lære dem at kritik ikke kun
er noget negativt, men ligeså ofte er positivt – og meget vigtig at udtrykke i sine omgivelser. På onsdag har vi
’tilsyn’ af skolens tilsynsførende – og dette omkring kritisk stillingtagen, er et af kriterierne for en ’tilsynssmiley’
Lidt af det har vi forhåbentlig nået at lære 9. klasse, der i denne uge har svedt over dansk stil, diktater,
læseprøver og matematik. Mandag er sidste dag med skriftlige prøver, og så går det løs med de mundtlige. Det
betyder også at 8. klasse, der har været forvist til fysiklokalet, kan vende tilbage til Salen igen. Men sjovt har det
været, at se dem løbe rundt og snakke – og spille basket med de små ’tidlige SFO’ere’ – som pludselig blev deres
naboer, og med store øjne betragtede flokken af teenagere ☺
Rigtig go’ lang weekend

Hjemmegruppetid i Bjergfolket
Vi sidder her og spiser
mens Ole går og fiser
men Ole går her ikke
i stedet har vi Rikke
som gerne te vil drikke
og ikke hedder Ole
som ingen på vor’s skole
I dag er vejret godt
og rigtig rigtig flot
og solen skinner højt
og der er fuglefløjt
I morgen har vi fri
det kan vi alle li’
Hilsen Bjergfolket 2016

En dejlig dag på Syddjurs Friskole

HØRT I BJERGFOLKET EN DAG I MAJ 2016
Hvad betyder mon..

TANGO: Noget hvor man holder rundt om hinanden, man har hawaiikjole på og danser en bestemt dans,
det er altså noget en kat gør….
MÆLKEJUNGE: helt klart et yver, jeg tror, det er sådan en skolemælk, måske en slags supermand,
TUTTI FRUTTI: HendeTutti fra en bog vi har læst, en smag på en slags bolsjer, det er noget slik
SUBTRAKTION: det må være en jordklode, jeg mener det er en sport, hvor man løber på løbebånd, nej
det er et andet ord for himmel, jeg troede det var en farlig blomst…..
EN SERVER: det er sådan en på et bræt på bølger, ja en der skater på vandet med motor, en kamp mod
andre, når man bliver dræbt af en haj, når man bliver trukket på vand af en helikopter…..
EN BØR: når man har mange bøger, måske en slags sol, jeg tror altså det er en købmand.

Dansk 3.kl.
I 3. klasse har vi arbejdet
med ordsprog og
talemåder.
Vi har tegnet den
bogstavelige betydning
og skrevet om den
billedlige betydning.

Pigerne i Bikuben er kommet i sommerhumør og har i Billedkunst, fordybet sig i sommerblomster og akvarellens kunst.

Faktisk har det også været lidt hyggeligt at være"fri for" drengene til en forandring.

