Syddjurs Friskoles
Ugebrev 33 - 14. august 2015

Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
Tirsdag 18/8 kl. 19:30: 0. - 2. kl. Forældremøde
Torsdag 20/8 kl. 14-18: MV Nordic lærerkursus
Tirsdag 25/8: Forældremøde 3. - 5 klasse
Onsdag 26/8: Forældremøde 6. - 9. klasse
Lørdag 29/8: Landsbyloppemarked på Friskolen
Uge 36-37: Kulturuger med rejser og overnatning
Uge 41: Forældresamtaler i 0. og 7. klasse
Fredag 9/10: Drage- og motionsdag
Uge 42: Efterårsferie

Kontornyt uge 2
Så er vi igang igen!
Tak for en dejlig første skoledag, hvor det til allersidste øjeblik så ud til, at vi måtte holde endnu et udendørs arrangement - inde...
Men forældre ( og DMI) havde spået tørvejr klokken ni - og det holdt! Dejligt at der er nogen der har forbindelse 'opad' 😉
Vi fik præsenteret alle gamle som nye - og snoren til det nye skoleår blev klippet over.
En af de ting vi også havde på programmet var fødselsdag! Skolen fylder nemlig ikke mindre end 35 år i år, og det gør os til den
absolut ældste i området. Det blev fejret med gaver, sang og hurraråb:)
I den anledning - og af andre årsager - kommer alle de andre lokale skoleledere på besøg i næste uge, så de kan se vores skole, og vi
kan snakke om fælles områder vi kan arbejde sammen om. Friskolerne har især i forhold til vores sfo'er trange vilkår i kommunen,
så det er værd at være flere der stiller krav og viser flaget.
Som vanligt er der mange ting på programmet i det nye skoleår - et af de første arrangementer er 'Landsbymarked' d 29. august,
hvor der er mulighed for at sælge alt fra lamper til høns og jordbærplanter! Hvis man vil købe en bod (og det er billigt) kan man
henvende sig til Birgitte på kontoret.
Og så er vi som bekendt midt i en byggeproces - en spændende een af slagsen. Det roder og støver og strømmen går engang imellem,
men det skal som bekendt være skidt før det bliver godt!
I onsdags samlede vi børnene for at gøre opmærksom på de sikkerhedsregler der gælder i denne periode - og dem repeterer vi lige
her;
ingen må gå bag afspærringerne
døren i Bikuben ud til alleen er låst af for både børn og voksne - og man må ikke gå eller KØRE op ad alleen for at læsse børn
og tasker af!!
man må ikke kravle over eller under de opsatte hegn - eller under opsatte skurvogne.

Børnene er helt med på de nye regler, men tag alligevel en snak med dem om det! Det ER en alvorlig sag!
Jette er flyttet ud i Pavillonen ved siden af Salen, og Rikke holder undervisning i sfo'en! Men Salen i Havehuset - og Havfolket kan
stadig bruges, så noget er som det plejer at være!
I tirsdags sagde vi også velkommen til de fire nye ansatte på stedet. Det er Max og Natalia i sfo'en - og Maria og Nanna i skolen. Vi
glæder os til det nye samarbejde - tag godt imod dem!
Det varer heller ikke længe før 5. - 9. klasse rejser til London. Det sker den 6. September - og i den forbindelse skal man huske at få
styr på det blå sygesikringsbevis der skal medbringes!
Forældremøde ang turen er onsdag d 26 august
Vær i øvrigt opmærksom på forældremødedatoer. De kan ses i kalenderen og der kommer opslag på Viggo.
Mange har spurgt til
madordningen. Karens Køkken
har valgt at stoppe leveringen
af mad, og vi arbejder på en ny
løsning, der kan starte til
september.
Det var skønt at se alle jeres
børn igen - go weekend!

Ældste elev, Lucas klipper snoren til det nye skoleår. Hurra, vi er i gang.

Kære børn og forældre på Syddjurs Friskole
Tak for en rigtig god modtagelse i tirsdags, hvor jeg fik hilst på nogle af jer rundt om det overdådige kagebord – jeg er vidst
kommet til et godt sted. Til dem jeg ikke fik snakket med, kan jeg fortælle, at mit navn er Maria, at jeg er 23 år og at jeg bor
i Aarhus midtby sammen med min kæreste. Jeg afsluttede læreruddannelsen i sommers med linjefag i engelsk, historie og
specialpædagogik, og i løbet af min studietid har jeg bl.a. arbejdet som undervisningsassistent i dansk som andetsprog og to
år som lærervikar på en århusiansk folkeskole. Jeg har i øvrigt det sorte bælte i taekwondo, som jeg træner og underviser i et
par gange om ugen.
Jeg glæder mig helt vildt til at komme godt i gang med undervisningen og til at lære jer og jeres børn bedre at kende.
Venlig hilsen
Maria
———————————————————————————————Tusind tak for den gode modtagelse i tirsdags. Det var dejligt at være med til en så stemningsfyldt første skoledag. Jeg fik hilst på
rigtig mange elever, forældre, bekendte og søskende; jeg er blevet så godt modtaget og glæder mig virkelig til arbejdet på Syddjurs
Friskole.
Jeg hedder Nanna og er ansat i en deltidsstilling til at varetage noget idræts- tysk- og matematikundervisning i udskolingen. Det ser
jeg meget frem til.
Jeg er uddannet på Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2009 og har siden arbejdet på flere forskellige skoler, både på folkeskole,
friskole og senest på efterskole.
Privat er jeg bosat i Studstrup, med min lille familie som tæller 4 i alt.
Jeg er fyldt 30 år i år og føler mig ung og fyldt med kræfter, som jeg bl.a. bruger på at sætte mit bindingsværkshus fint i stand, på at
forvandle gammelt til nyt, på decoupage, at sy børnetøj, danse ballet, nyde udeliv og bål, bage kager - servere dem - og spise dem.
Jeg har også i mange år været rytter og undervist i ridning og omgang med heste, men har for nyligt mistet min gamle hest og har
derfor indstillet ridningen for en periode. Og så kan jeg lide at lære nyt og dygtiggøre mig, og jeg glæder mig til at lære nye
mennesker at kende.

Forældremøde i første, anden og tredje klasse
tirsdag d. 18. august!
Kære forældre til børne i 0. og 1. og 2. klasse!
Så er skoleåret skudt i gang, og allerede på tirsdag håber vi at se jer til vores første forældremøde. Vi starter fælles kl. 18.30 og vil orientere
jer om årets gang, fag og dagligdag. Medbring selv kaffe/te og lidt lækkert til fælles snackbuffet
Dagsorden:
18.30-19.15 Fælles velkomst, sang, præsentation og etablering af klassernes trivselsudvalg mm
19.15-19.30 Pause
19.30-20.15 Julie Jarkilde fortæller om begynderlæsning og om hvordan man får godt gang i læseudviklingen. Det er primært for 0. klasses
forældre, men andre interesserede er naturligvis velkomne.
Forældre til 1. og 2. kl. går med Line og Rikke, som orienterer om hjemmegruppeliv og om de fag, de underviser jeres børn i.
20.15 Line og Rikke slutter sig til 0.kl. som fortsætter med at snakke skoledagligdag frem til 21.00. Forældre i 1. og 2. kl. tager hjem.
Vel mødt! - Hilsen Jette, Line & Rikke
--------------------------------------------------------------Jeg/vi kommer _______ voksne til mødet.
Jeg/vi kan desværre ikke deltage i mødet.
Jeg/vi er forældre til _____________________________________
(afleveres hurtigst muligt til barnets hjemmegruppelærer)

Kære 0. klasses forældre.
Endnu engang velkommen som forældre til Syddjurs Friskole - både til helt nye og til "gamle forældre"🌞 .
Det er skønt at modtage nogle dejlige, søde, trygge, glade og spændte børn, som kender hinanden fra Spirerne.
De er nu skolebørn! Og det er spændende! De har haft deres første timer i pavillonen, og det har gået rigtig godt.
De har allerede fået deres første arbejdsbog. Den arbejder vi i på skolen. Kig i den sammen med dem, find et
kryds (det betyder lektier) og en dato og start allerede nu med nogle gode arbejdsvaner derhjemme. De må
gerne lave flere sider end der er krydser. De har også haft deres første musiktime. Vi spillede "Vi er et orkester"
og "Koen har fire ben". Vi blev gode til at starte og slutte på samme tid 😊 .
Det er godt, at have lidt frugt/mad med til det første frikvarter. Der er de allerede sultne 🍏 🍌 🍇 🌽 🍉 🍐 .
Ellers ses vi allerede på tirsdag d.18/8 til det første forældremøde. Kig i postmappen efter invitationen og kom
med tilmeldingssnippen så hurtigt som muligt mødt. Vel mødt.

Med ønsket om et godt samarbejde.
Kh Jette.

Første time med et af 6. klasses
nye fag: Håndværk. De 3 første
gange er det drengene, der har
madlavning i bålhuset og her
første gang var det oprydning i
højbedene og i bålhuset, samt
kunsten at tænde et bål, der var på
programmet. Imens arbejder
pigerne med ler og den japanske
raku-brænding under temaet:
huse. Vi vil med udgangspunkt i
spørgsmålet "hvor kommer det
fra?" præsentere 6. klasse for
forskellige håndværk i løbet af
dette skoleår.... Og vi glæder os😊
Rasmus og Birgitte

LANDSBYMARKED
på skolen lørdag d. 29. August kl. 10.00-14.00
Kontakt Birgitte (kontoret), hvis du vil have din egen bod
på markedet.
Det koster 50 kr for en voksenbod og 25 kr for en
børnebod.
Alle er velkomne til at have en bod, det er ikke et marked
forbeholdt skolens børn, forældre og personale...
Så kender du nogen, der også har lyst til at have en bod,
så sig endelig til.
Hvis du vil hjælpe med at lave reklame for markedet, så
kan du/dit barn hente plakater på kontoret.
Hilsen Jane, Anette, Bettina og Birgitte.

Syddjurs Friskoles Musikskole 2015-2016
Musikskolen tilbyder undervisning i klaver, guitar, bas, trommer, sang, sammenspil og kor.
Priserne er de samme som i sidste sæson.
25 min. soloundervisning i 26 uger, i alt 4.340 kr.
September - december 2015: 500 kr. pr. måned, fordelt på 4 måneder, i alt 12 uger.
Januar - 30. juni 2016: 390 kr. pr. måned, fordelt på 6 måneder, i alt 14 uger.
60 min. sammenspil eller kor i 26 uger, i alt 2.820 kr.
September - 31. december 2015: 330 kr. pr. måned, fordelt på 4 måneder, i alt 12 uger.
Januar – 30. juni 2016: 250 kr. pr. måned, fordelt på 6 måneder, i alt 14 uger.
De dage hvor musikskolen ikke underviser, er der, med mindre andet aftales, heller ikke almindelig
undervisning på Friskolen. En plan over hvilke dage det drejer sig om, kan man se på skolens
hjemmeside ved at klikke på ´kalender´. Det er dagene med gult.
Udfyld venligst tilmeldingen nederst på siden og aflever den på kontoret senest den første skoledag
efter sommerferien, så vil du i løbet af august måned modtage besked om du er optaget.
Undervisningen starter den første uge i september.
Tilmeldingen er bindende i ét halvår ad gangen. Men kan altså melde sig ud efter det første halvår.
Hvis en lærer er syg, erstattes lektionen. Det gør den ikke, hvis eleven er syg.
Med venlig hilsen
Henrik Svenningsen
Telefon: 86 10 01 47 eller 24 82 06 62
Mail: dokusan0@gmail.com

Tilmelding til musikundervisning på Syddjurs Friskole
Jeg vil gerne tilmelde mig solo-undervisning.
Jeg ønsker følgende instrument:
Navn og klassetrin:
Telefon (skriv venligst tydeligt):
Mail (skriv venligst tydeligt):
Forældreunderskrift:

Tilmelding til musikundervisning på Syddjurs Friskole
Jeg vil gerne tilmelde mig undervisning i sammenspil.
Jeg spiller følgende instrument:
Navn og klassetrin:
Adresse:
Telefon (skriv venligst tydeligt):
Mail (skriv venligst tydeligt):
Forældreunderskrift:

Tilmelding til musikundervisning på Syddjurs Friskole
Jeg vil gerne tilmelde mig kor.
Navn og klassetrin:
Adresse:
Telefon (skriv venligst tydeligt):
Mail (skriv venligst tydeligt):
Forældreunderskrift:

