Syddjurs Friskole
Ugebrev 32
12. august 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

23/8: Forældremøde i Havehuset
26/8 kl. 16-18: Sponsorløb.
Mandag d. 29/8: Forældremøde 6.-9. klasse
Søndag d. 11/9 kl.8.00 Afgang mod Firenze
Lørdag d. 17/9 ca. kl. 20: Hejmkomst fra Firenze

Kontornyt uge 32
Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til både nye og ’gamle’ familier. Det er dejligt at vende tilbage til
hverdagen, uden den var der jo ikke noget ved at holde ferie.. Tak til alle der kom til første skoledag, fantastisk at så
mange har mulighed for at være med til at gøre det det til en festlig dag på Syddjurs friskole. Vi var heldige med
vejret, så alle traditioner omkring opråb af børn (180 stk) - og et overdådigt kagebord blev lige som det plejer at
være!
Med hverdagen kommer også en madordning fra Smag. Birgitte har sendt en besked ud på Viggo om tilmelding og
starttidspunkt.
Som nævnt tidligere går et nyt byggeri i gang i løbet af sensommeren. Det skal bl.a indeholde et nyt fysiklokale – og
til indretningen af dette, samler vi den 26. august penge ind. Det sker via et sponsorløb, hvor alle kan løbe penge ind
til et godt formål. Så sæt eftermiddagen af, ta’ naboen og bedsteforældrene med – og få en aktiv begyndelse på
weekenden. Mere info længere omme i Ugebrevet.
Kontoret har lavet nye klasselister, og disse ligger klar på Viggonet. Har man skiftet adresse, kontonummer, e-mail,
navn eller måske telefonnummer i løbet af sommeren, vil vi rigtig gerne ha’ det at vide på kontoret. Det er så
vigtigt at vi har de rigtige oplysninger på jer, især hvis vi får brug for at kontakte jer i løbet af hverdagen. Ring eller
skriv til Janny, så ordner hun tingene! (bogholder@syddjursfriskole.dk)
Jette er desværre sygemeldt for en længere periode. Hun har været syg hele sommeren, er blevet opereret og nu på
vej til at blive rask igen. Der går dog nogle måneder inden kommer tilbage, og det glæder vi os til. I Jettes stilling har

vi ansat Stine Dam, der heldigvis hurtigt kunne træde til. Stine har været vikar på skolen det seneste år, og kender
derfor børnene godt, er uddannet lærer og bor på Mols. Velkommen til Syddjurs Friskole!
På første skoledag fremlagde vi nogle fokuspunkter for det kommende skoleår. Vi sætter ind i forhold til sprog,
omgangsform og god tone. Vi skal hjælpe hinanden med at blive bedre til at tale pænt, være gode ved hinanden og
lære at bruge vores naturligt indbyggede empatiske evner. I den forbindelse afholder vi årets første temadage sidst i
august – to dage hvor vi gør hinanden opmærksomme på det vi går rundt og siger og gør. Det er en god anledning til
at rydde lidt op i sproget – også på hjemmefronten… ☺
Et andet fokuspunkt er telefonen. Hos de ældste klasser (6. – 9. kl) har den i perioder fyldt lidt for meget, så nu er
der indkøbt mobilhoteller, hvor man parkerer sin mobil når man kommer i skole. Man har lov til at tjekke den i det
store frikvarter og bruge den som redskab i timerne, men som udgangspunkt er den parkeret i hotellet! De ældste
børn har taget godt imod initiativet – og vi tror på, at det gir mere fokus på den kommunikative front. I 0. – 5. klasse
bor telefonen i tasken fra kl 9 – 14! Sker der noget uopsætteligt, kan man altid få fat i sit barn via kontoret.
Vi glæder os til endnu et spændende og udfordrende skoleår på Syddjurs Friskole
Rigtig go’ weekend ☺

INFO 6. – 9. kl
Husk forældremøde mandag d. 29. august, der også omhandler information om rejsen
til Firenze.
Afgangstidspunkt Firenze: søndag d 11. september kl 8.00 fra Friskolen
Hjemkomst: ca kl 20.00 lørdag d 17. september

Engelsk 1. klasse.
- What’s your name?
“My name is Jens (and I’m the new English teacher).”
- How old are you?
“I am forty-one years old.”
Disse vendinger har vi i dag arbejdet med i 1. klasses første engelsktime, og såfremt børnene kommer hjem med lys i
øjnene og formulerer noget, I ikke helt kan tyde, så er det ovennævnte gloser, de øver sig på, og så er jeres fornemste
opgave at slå over i syngende engelsk og svare dem og spørge dem, hvad de hedder, og hvor gamle de er.
Børnene har en lille seddel i deres postmapper, hvor vendingerne står. I engelsk er det SÅ vigtigt at få hørt og snakket
noget engelsk, så når I til sidst ikke magter at sige ”my name is Per, what’s your name” mere, så tager I lige 20 gange
mere for engelsklærerens skyld, for gentagelser er en vigtig del af engelskundervisningen her i begyndelsen.
Jens

Kære Havehusforældre,
Så kom den fagre sommer…med lidt skyer og lidt blæst og regn, men skoleåret 2016/2017 er jo alligevel
kommet godt fra start. Vores 0. klasse klarer skolelivet med bravour, godt hjulpet af de mange ivrige
hjælpevenner.
Vi savner alle Jette og er samtidig meget glade for Stine, som hurtigt er faldet ind i rollen som
Skovfolkemor og dansk/matematiklærer for 0. klasse.
Vi glæder os til at se jer alle til forældremødet d. 23. august - indbydelse med dagsorden er på trapperne.
Husk at tjekke jeres “viggonet” jævnligt, da det er på Viggo vores primære kommunikation med jer foregår.
Tak for en herlig første skoledag - vi ser frem til mange flere!
De bedste hilsner fra alle Havehusetanterne!

Den 26.8.2016 fra kl. 16.00-18.00
Syddjurs Friskole opfører en innovativ science-bygning ud fra ønsket om at
kvalificere undervisningen i naturfag, geografi, biologi, fysik og kemi (science) til
de nuværende og kommende generationer på skolen.
Vores vision er at opføre en bygning der sammen med vores bålhus og udemiljø,
vil skabe nye pædagogiske og undervisningsmæssige rammer for eleverne og
som samtidig kommer til gavn og nytte for lokalsamfundet.
D. 26.8.2016 fra kl. 16 til 18 arrangerer skolen et sponsorløb, hvor eleverne vil
skabe opmærksomhed omkring og løbe midler ind til bygningens inventar. Vi
glæder os til, at se så mange ”heppere” så muligt – alle er velkomne til at
opmuntre vores løbere til at yde deres bedste.
Skolens STØTTEFORENING vil selvfølgelig være på pletten og ”løbe” penge ind til
formålet i STØTTEBODEN, hvor der på sædvanlig vis vil sælges forfriskninger og
lækkerrier.
Løbet vil vare en time fra kl. 16 til 17 og der vil være ruter til de forskellige
aldersgrupper:
0-2. kl. rundboldbanen rundt
3-5. kl. 2 km
6-9. kl. 3 km
Sponsorer betaler et givent beløb per omgang/km, barnet løber indenfor løbets
tidsrum. Der vil være optællings-stande, der sørger for, at de korrekte antal
omgange/km for de enkelte løbere bliver optalt og efter løbet nedskrevet på
sponsorkontrakten.

