Nyhedsbrev nr. 39 - 20. juni 2015
Nyhedsbrevet udkommer normalt hver fredag
Send dit indlæg til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
22.-26/6
26/6-10/8
11/8 kl. 9
29/8:

Lejrtur for alle skolens elever - Fjeldholmlejren ved Grenå
Sommerferie
Første skoledag. Medbring kage, frugt, blomster.
Landsbymarked på Friskolen

torsdage inden kl. 20.00
Kontornyt uge 25
Tak for sidst – tak for en dejlig sommerfest, som vi vil tænke tilbage på som den aften hvor vi sagde farvel til Nils – og den
sommerfest hvor vi måtte rykke indenfor på grund af kulde…
I dag bliver der kastet med karameller og vand, spillet rundbold og afsluttet rundt omkring i husene.
Vi håber i den grad på bedre vejr i næste uge til årets Lejrtur.
I de sidste to nyhedsbreve har vi detaljeret beskrevet lejrens forløb, hvad man skal huske og hvordan det hele foregår – så kig i
nyhedsbrevet fra sidste uge, hvis I er i tvivl.
Husk at i denne gang skal hente jeres børn på lejren ☺
I sidste uge ansatte vi to nye lærere. Den ene på fuld tid og den anden på halv tid.
Ikke alle formelle detaljer omkring ansættelsen er på plads, så derfor er der endnu ikke sat navne på. I fuldtidsstillingen ligger der
primært timer i Bikuben som gruppelærer, dansk, idræt - og engelsklærer.
Halvtidsstillingen er til tysk, idræt og matematik i de ældste klasser. Vi glæder os til at kunne præsentere de nye lærere for jer 1.
skoledag.
Skulle nogen være i tvivl begynder det nye skoleår tirsdag d 11. august klokken 9.00. Traditionen tro mødes vi på Amfien, råber alle
navnene på alle børnene op – tar billeder, synger sange og klipper snoren til det nye skoleår over. Derefter er der tid i klasserne,
mens forældrene stiller det helt store kagebord op (alle der har tid, lyst og mulighed for det medbringer en kage, frugt eller andet
godt), som vi alle nyder den sidste halve time.

Havehuset vil være under ombygning når vi vender tilbage efter ferien, men der bliver naturligvis sørget for at de berørte grupper
kan være et andet sted – og få en god skolestart.
I løbet af uge 27 udsender vi på hjemmesiden et sommerbrev, hvori der er diverse oplysninger om fripladsansøgning, rengøring,
frivillig musik og andre praktiske ting i det kommende skoleår
Go weekend – vi ses på mandag med lejrturstasken pakket!

——————————————————————————-

VIGTIG INFORMATION :
Man må gerne ha’ lidt slik med i bussen – men INGEN CHIPS OG SODAVAND! Turen er
meget kort!
HUSK SYGESIKRINGSBEVIS (afleveres til gruppelæreren)
HUSK EN STOR MADPAKKE TIL FROKOST MANDAG (medbringes i turtaske)
HUSK DRIKKEDUNK/TURFLASKE (med navn på – skal bruges til udflugter, ture og lign.
Vi modtager meget gerne MASSER AF FRUGT– jo mere af den slags – jo gladere børn og
voksne ☺ ☺ ☺
Afleveres i/ved Steens kassevogn mandag morgen

Kære 0. klasses forældre.
Så er det tid for en sidste sommerhilsen fra mig i dette skoleår.
Børnene har afleveret læsebøger til mig, men jeg mangler stadig en del bøger, så vær
venlig at kigge derhjemme og aflevere hurtigst muligt. Tak. Derudover vil jeg opfordre
til, at I besøger biblioteket og låner bøger der til sommerferien.
Tak for denne gang.
Kh Jette.

Efterlysninger i Havehuset
Jeg mangler:
7stk
stav med KONVO
Lånt af børn/forældre i Havehuset
Afleveres hurtigst muligt! 🌞
Kh Jette.

Indskolingen (0.,1.og 2. klasse) i Havehuset på Syddjurs Friskole. Musikundervisning.
Mål for undervisningen:
At få eleverne til at føle en musikglæde og udvikle musikaliteten.
At få dem til at lytte, udføre, skabe og få en musikforståelse.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Undervisningen i dette forløb tager udgangspunkt i leg, eksperimenter, afprøvning, undersøgelse, improvisation, forundring og oplevelse.
Elevernes læringsprocesser - også de mere kundskabsmæssige - sker fortrinsvis gennem krop, stemme og rytmeinstrumenter. Det
musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed.
Evaluering:
Vi slutter jævnligt musiktimerne af med børnenes egne evalueringer. Det er væsentligt, at de lærer at forholde sig - både til, hvad de lærer, og
hvordan de lærer, så evalueringen kan blive befordrende for udvikling og skabe kvalitet.
Hvilke tegn ser jeg på begejstring - hvad er svært og hvilke vanskeligheder har de ved at deltage? Alt dette bliver videregivet til
forældresamtalerne.
2. klasses evaluering d. 16/6 2015: Hvad har vi lært?
Lært at spille musik, spille i takt, modig til at spille for andre, puls, rytmer, samarbejde - også med dem jeg ikke plejer at samarbejde med,
følge rytmen, spille sammen med de andre, bedre til at være i fællesskabet, svære rytmer, musiklege, høre efter, optræde for andre, spille
godt hver gang, calypso, 'vinduesvisker', nye rytmer, vide hvad instrumenterne hedder, bedre til at huske tekster, tabe og vinde med samme
sind, bedre til at synge - også i mikrofon, bedre til alt!
🎶 Musikhilsner fra Jette og tak for denne gang 🎶

2. klasse får svømmediplomer.

0. klasse får svømmediplomer.

Farvel til 2. klasse...

Nyhedsbrev fra 7. klasse og Jens.
Så nærmer ferien og lejrturen sig. Vi glæder os!
I dansk har vi arbejdet med analyse og fortolkning af kortfilm, og vi har selv lavet en kortfilm, hvor vi har brugt alle de” kneb” og virkemidler, vi har
lært om. Vi er meget spændte på resultaterne.
I engelsk har vi arbejdet med filmen Braveheart, og efterfølgende skulle vi lave en plakat til den, lave den om til en tegneserie og lave skriftlige og
mundtlige anmeldelser af filmen.
Her har I et par eksempler på vores arbejde:

God sommer!
VH 7. klasse og Jens

Så’r dar vand!!!

