UGEBREV
uge 02 2019

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

KALENDER:
10/1 kl. 17.30-19: Projektfremvisningsaften for forældre og børn

Med skolestart 2019 er Projektuge
“Nordamerika” skudt i gang. Her
Havehusets foranderlige medicinhjul,
som lover sundhed og gode tider for
indskolings indianerstammer!

Kontornyt uge 1
“Hvilken dag er det i dag,” spurgte Peter Plys. “Det er i dag,” svarede
Grisling. “Min yndlingsdag,” sagde Peter Plys
Det er også starten på et nyt år – og måske bliver det et yndlingsår på
Syddjurs Friskole 😊
Året er startet op med projektuge, vi arbejder alle under fælles emne - og
Nord Amerika bliver endevendt efter alle kunstens regler. Fra Indianere til
trekantshandel og hip hop kultur. Vi håber I tager jer god tid til at komme
og se alle projektarbejderne rundt omkring i husene torsdag aften –
formidlingen fra børnene er en vigtig del af projektet.
Efter projektugen får vi besøg af Markus. Han skal være på prøve i 4.
klasse. Markus kommer fra Ebeltoft skole.
Vi skal samtidig sige farvel til Frida i sjette klasse, der sammen med sin
familie flytter til Åbenrå, hvor far Morten har fået nyt arbejde. Vi ønsker
familien held og lykke i alt det nye. Frida flytter første februar.
Jette har været på hospitalet og er blevet opereret i halsen. Operationen
gik godt, Jette har det godt – og vi glæder os til at hun snart er tilbage
igen. Sanne er vikar for Jette.
Håber alle har haft en dejlig juleferie og er klar til at tage fat igen. Det er
vi her!
Godt nytår fra os alle sammen
Else

Velkommen til projekt -fremvisningsaften! på torsdag
den 10 januar kl. 17.30 – 19.00
I skrivende stund arbejdes der på højtryk på hele skolen under den fælles
overskrift ”Nordamerika”.
Det kommer der mange spændende projekter ud af, og dem vil vi gerne vise
alle jer forældre, søskende og andre interesserede.
I Havehuset arbejdes der med prærieindianere, både fælles og på
værksteder.
I Bikuben har eleverne fokus på at fremstille individuelle produkter.
Med vedholdenhed, tålmodighed og selvstændighed træner eleverne
projektarbejdsformen i alle dens stadier: videnssøgning, lagring af viden,
skriftlig fremstilling, produktudarbejdelse og til sidst fremlæggelse for skolens
andre elever og endelig aftenens besøgende.
Udskolingen er ved at være øvet i projektformen og skolens ældste elever
arbejder med en individuel opgave og opsøger selv besøgssteder, foretager
interviews, laver powerpoints, kreerer, snedkererer div. modeller, maler,
fotograferer, filmer og rapporter og aflægger slutteligt prøve for kammerater
og lærere i deres projektopgave.
6., 7. og 8. klasse øver på deres niveau samme arbejds- og
fremlægningsform.
Husk at husene torsdag aften er åbne for alle, så I er meget velkomne til at
besøge andre huse end der, hvor I selv har børn. I oplever således den
progression og udvikling, der sker fra hus til hus. Det allerbedste for vores
børn er, når I spørger lidt til de forskellige projekter og motiverer dem til at
fortælle. Så tag jer god tid!
Vi ses – på projektudvalgets vegne, Per, Anne og Line

