UGEBREV
uge 50 2018

Ugebrevet udkommer normalt hver weekend.
Deadline for indlæg er fredage kl. 20 på
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

KALENDER:
17, 18, 19/12: Juletema med julekor og julefagdage
19/12 kl. 17.30: Lysfest for forældre og børn om aftenen.
20/12 kl. 9-12: Kirketur og afslutning i klasserne
21/12-2/1: Juleferie.
3/1: Skolestart 2019 og projektuge start
10/1: Projektfremvisningsaften for forældre og børn

Kontornyt
I sidste uge var sætternissen vist på spil… under alle omstændigheder var
det her i Kontornyt uklart, hvornår vi går på juleferie – så det må vi ha’
rettet op på!
Man – ons (17.-19. december)

Juletema. Værksteder og Luciakor

Onsdag aften (19.dec) kl 17.30

Lysfest

Torsdag (20.dec) kl 9.00 – 12.00

Juleafslutning med kirkegang og hygge

Fredag d. 21. dec

Fri/juleferie

Og så går vi ellers ind i den sidste almindelige skoleuge i 2018.
Som skrevet i sidste ugebrev skal 8. og 9. klasse til terminsprøver
torsdag og fredag. Problemregning torsdag og dansk stil fredag. Det er
altid lidt nervepirrende at skulle til prøve - og især for 8. klasse, da det
jo er første gang. Så send dem godt afsted! Held og lykke herfra 😊
Efter en dejlig juleferie går vi straks i gang med projektugen, hvor det
overordnede tema i år er Nord Amerika. I dette tema arbejder vi i
husene – og for 9. klasses vedkommende er det et projekt, der kommer
til at figurere på afgangsbeviset. Husk fremvisningsaften torsdag d 10.
januar.
De næste to uger – altså indtil jul - er Bianca fra Ebeltoft skole på prøve i
7. klasse. Tag godt imod hende.
Glædelig december

Juletema:
Kære forældre
Nu nærmer sig juleferien med hastige skridt. Men før vi holder juleferie, skal vi have juletema
og lysfest.
Fra d. 17. december til d. 20. december er der juletema på Syddjurs Friskole. Eleverne har
kunnet melde sig til julekoret eller julefagdage.
Julekoret øver alle dagene, og plejer at levere et brag af en stemningsfyldt julekoncert til
lysfesten. De andre elever har jule-fagdage. Her vil eleverne blive undervist aldersintegreret på
en lidt sjovere måde end normalt i dansk, matematik, historie og julepynt.

Lysfesten holdes på Syddjurs Friskole onsdag d. 19. december klokken 17.30, og
forventes afsluttet ca. kl. 18.30.

Program for juletema:
Mandag d. 17.
dec. kl. 9-14

Julekoret træner på
livet løs
Resten af skolens
elever har
julefagdag, hvor de
bliver vældigt
klogere.

Tirsdag d. 18.
dec. kl. 9-14

Onsdag d. 19.
dec. kl. 9-14

Torsdag d. 20.
dec. kl. 9-12

Julekoret træner på Julekoret træner på Alle skolens elever
livet løs
livet løs
hygger og går til
julegudstjeneste i
Resten af skolens
Resten af skolens
Egens kirke.
elever har
elever har
julefagdag, hvor de julefagdag, hvor de Alle elever har
bliver vældigt
bliver vældigt
fri klokken
klogere.
klogere.
12.00

Lysfest:
17.30 – 18.30

