Syddjurs Friskole
Ugebrev 20
20. maj 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

27. maj: Klassefest for 4. og 5. i Bikuben
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 20
I dag er der lige præcis en måned til hele skolen drager på lejrtur. Turen går som tidligere nævnt til ’Klitten’ i Sæby, en lejr vi har
været på mange gange – og som er rigtig populær blandt både børn og voksne.
Den ligger tæt på stranden, der er skov og store legearealer, og så er det jo altid godt vejr når man nærmer sig Skagen. Og netop
Skagen kommer de fleste børn til at opleve, da Støtteforeningen i år har bevilliget penge til en bus, der torsdag kører 0. – 7. klasse
til Skagen og retur igen til Sæby. Det er så dejligt at kunne komme på tur! Når det ikke er alle der skal med, er det fordi turen helt
bevidst bliver lagt der, hvor 8. og 9. klasse så i fred og ro kan planlægge natløb for Bikuben og Soltemplet hjemme i lejren.
Vi begynder at snakke lejr ude i husene, men den helt store informationsmængde kommer først senere.
På skolen går vi lige nu i gang med en ”Ryd op i dit sprog” kampagne. Vi oplever i øjeblikket et meget dårligt sprog blandt børnene –
et sprog fyldt med de værste gloser og udtryk, der bevæger sig helt ned i den kommende 0. klasse. Det handler vi på – og prøver at
bevidstgøre børnene om at tale pænt til hinanden, og vi vil være særdeles opmærksomme, hvis og når vi hører noget der skurrer i
øregangen ☺ Vi ser film og snakker om det på fællesmødet – og efter ferien bliver en mere målrettet indsats sat i gang – gerne i
samarbejde med de ældste børn på skolen!
Hjælp os - og vær opmærksomme på dårligt sprog – også derhjemme!
Næste torsdag drager 8. klasse på historie – og samfundsfagstur til Kbh. Det er blevet en tradition, at denne årgang tar over for at se
Christiansborg og møder en politiker, der viser dem rundt og svarer på spørgsmål. Efter en tur i folketinget, er der lang gåtur rundt i
hovedstaden, forbi adskillige seværdigheder – og måske en enkelt butik på strøget ☺ Også her spiller Støtteforeningen en stor rolle,
da de bevilliger penge til togbilletterne – og alt dette er muligt, fordi I er gode til at købe kaffe, kage og andet godt til vores
arrangementer på skolen!
Go weekend

NYT FRA 3. KLASSE
I 3.klasse har vi klassens tid vor vi laver klassemøder massage og dagbog og meget andet. I matematik leger vi matematik lege så
som matematik ståtrold og tabel lege og vi laver gange stykker. I dansk er vi begyndt på Otto er et næsehorn, det er sjovt så vi
læser og tegner og lytter
Skrevet af Sebastian 3.kl.
Vi læser i 2. time i tyve minutter hver dag i bikuben. Man må selv bestemme hvad for en bog man læser.enten skaffer man den
selv eller også skal man gå op på hemsen
Skrevet af Gry 3.kl.

0. kl. Hvor mange arbejdsbøger kan man nå at lave inden sommerferien i 0. klasse ? :-)
Der er en god arbejdsstemning i timerne. De er parate til snart at skulle i 1. klasse.
Kh Jette.

HAVEHUSNYT UGE 20
I dag og i morgen har 1. klasse og Line besøg af sundhedsplejersken og hendes cirkusassistent. De har altså besøg af “sundhedscirkusset” i
hele 2 dage og bliver klogere på sund mad og god hygiejne. 0. og 2. klasse har derfor arbejdet sammen på loftet, hvor der både er
arbejdet i arbejdsbøger og læst i læsebøger. Samarbejdet toppede, da en del af 2. klasserne hjalp 0. klasserne med at gennemgå den
individuelle test om skoletrivsel på nationaltrivsel.dk.
I øvrigt er vejret jo formidabelt og dette nyder vi også om morgenen, hvor børnene efter morgensamlingen, motionerer 7 min. på volden
omkring græsfodboldbanen. Med mælkelåg laver vi optælling af runder og udregner det til meter og kilometer. I skrivende stund har
havehusbørnene tilsammen løbet lidt over 200 km. Så kan det sponsorløb da også bare komme an!
På Havehuset vegne; Rikke

Personalet siger tak til ledelse og bestyrelse for dejlig julegave! Vandretur, historisk quiz og sommersnack på
Kalø Slotsruin og efterfølgende middag på Slotskroen.

