Nyhedsbrev nr. 37 - 5. juni 2015
Nyhedsbrevet udkommer normalt hver fredag
Send dit indlæg til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
5/6
14/6 kl.13
22.-26/5
29/8:

Grundlovsdag. Skoledagen slutter kl. 12.
Søndagskoncert med bikubebørn for bikubeforældre
Lejrtur for alle skolens elever - Fjeldholmlejren ved Grenå
Landsbymarked på Friskolen

torsdage inden kl. 20.00
Kontornyt uge 23
Det var skønt at komme på arbejde mandag morgen til en ren og nystrøget skole. Tak til de forældre der brugte deres
’forældretimer’ på arbejdslørdagen. Der blev gået til makronerne og dagen var et fint bevis på, at hvis man løfter i flok, sker der
virkelig noget!
Og der sker virkelig noget. Nogle har måske undret sig over en stor, sort container, der er placeret tæt på Havehuset!? Det er ikke et
nyt klasselokale eller et sted man kan afreagere, men en container som Havehuset skal bruge til at pakke ting ned i inden
sommerferien. Når vi er gået på ferie går tømrerne i gang med at pille taget af det gamle hus – lægge et nyt på, og give 1. salen en
grundig make over med kviste og mere plads til udfoldelse! Den bliver ikke til at kende igen, og vi glæder os rigtig meget. Et par
forældre fra byggeudvalget har arbejdet hårdt på sagen, målt op, tegnet og fortalt – også et foreløbigt tak til jer.
Og så kan det ikke vare længe før vi skal slutte skoleåret af, men inden da, er der et foredrag, en sommerfest, en koncert for
Bikubeforældre og ikke mindst en lejrtur vi lige skal have med.
I dette nyhedsbrev er der info om lejrturen, og de forældre der skal med har holdt møde med lærerne og er – tror vi – klar, parat,
start. Det bliver naturligvis en fantastisk lejr med fantastisk sommervejr….
Sommerfesten som i år falder sammen med valgdagen er torsdag d 18. juni kl 18.00. For de af jer der ikke har været med før, så er
det en meget traditionsrig aften, hvor vi siger god sommer og farvel til vores 9. klasser – i år Nils!! Vi spiser medbragt mad ude på
Amfiscenen og rundt omkring på matriklen den første time, mens et band af børn underholder med en lille koncert – og mens Nils
bliver sat på den ultimative prøve, for at få lov til at forlade skolen…. ☺ Festen er for ALLE børn og voksne og støtteforeningen
sælger drikkevarer, kage og andet godt. Så fat stemmesedlen, gør jeres borgerpligt - og ta’ til sommerfest bagefter!
Håber I får fejret vores gode grundlov – og go’ weekend

I lørdags var der arbejdsdag på skolen. En gruppe forældre havde valgt at lægge deres
timer der, og der blev arbejdet på livet løs. Tak for god indsats!
Sikke meget man kan nå på bare 6 timer...:
Luge og feje✔ reparere net ved boldbanen✔ rense tagrender✔ drikke masser af
kaffe og te✔ plante blomster ud i krukker✔ støbe betonpiller til hegn✔ køre på
lossepladsen flere gange✔ Slibe maling af gelænder✔ sætte læsejl op ved bålhus✔
bage og spise fremragende pizzaer...✔

LEJRTUR 22. – 26. juni 2015
Så er det tid til lejrtur, og her kommer lidt informationer til børn og voksne ☺
Hvor skal vi hen i år:
FJELDHOLMLEJREN
Langholmvej 28
8500 Grenå

(Gjerrild Nordstrand)

VIGTIG INFORMATION :

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.
Man må gerne ha’ lidt slik med i bussen – men INGEN CHIPS OG SODAVAND! Turen er meget kort!

Vi modtager meget gerne MASSER AF FRUGT– jo mere af
den slags – jo gladere børn og voksne ☺ ☺ ☺
Afleveres i/ved Steens kassevogn mandag morgen

Transport:
✓ Skolen har lejet busser, der transporterer os ud til lejren mandag.
Afhentning på lejren af jer forældre fredag klokken 11.00-forsøg at overholde tidspunktet, så bliver vi så glade☺
✓ Mandag: Alle børn møder klokken 09.00 – vi pakker busserne og trailerne, siger farvel til forældrene
– og kører mod Gjerrild Nordstrand klokken 10.00

Det år hvor vi er på Fjeldholmlejren, som er hvert 4. år, bliver der
desværre ikke noget kagebord ved afhentningen. Men så kan man jo
glæde sig til kagebordet næste år… ☺

Bagage og overnatning:
✓ Tøj skal pakkes i tasker eller rygsække. Ikke i Nettoposer eller lign.
✓ Alle skal have sovepose og LAGEN med. Hovedpude til dem der bruger det.
✓ Til teltfolket (3. – 9. kl) Teltliggere skal medbringe underlag/luftmadras – ikke madrasser
✓ Alle skal sørge for deres egen bagage. Dvs at man skal kunne bære sin egen bagage – når den skal flyttes.
✓ HUSK NAVN PÅ ALT!

Sovepladser:
✓ Havehuset sover inde
✓ Bikuben, Soltemplet, 7. – 8. og 9. klasse sover ude i telt
✓ Det er lærerne i de forskellige grupper der laver/hjælper med sovefordelingen
Tøj:
✓ Udover almindeligt varmt skiftetøj, skal alle medbringe gummistøvler, regntøj, badetøj, varm trøje, gode
travesko/sportssko, toiletsager, solcreme og håndklæder
Aktiviteter:
✓ Der bliver rig mulighed for at lave alt fra – fodbold, rundbold, andre former for boldspil, badning, solbadning
(forhåbentlig), brætspil, fisketure osv osv
✓ Desuden er der planlagt værksteder af forskellig art i løbet af lejren
Sengetider:
✓ Havehuset klokken 20.30
✓ Bikuben klokken 21.30
✓ Soltemplet – 7. -8. og 9. klasse 22.30
✓ Ro i lejren senest 23.00

Lommepenge:
✓ De enkelte huse informerer

Mad:
✓ I år er det Helle Riis og Michael Pedersen der styrer køkkenet – med god hjælp fra andre voksne og børn på lejren
- og vi glæder os til at spise resultaterne af deres kokkerier ☺
Vi fik fantastisk mad sidste år, og der er rigeligt til alle – også af brød og kage, så hvis I sender en pakke, undlad
da venligst slik, men send i stedet et Anders And blad, en soduko eller andre ting man kan være fælles om.Tak ☺
✓ Bikuben tørrer borde af og fejer efter hvert måltid
✓ 6. og 7. klasse står for rengøring af toiletter og fællesarealer.
✓ 8. og 9. klasse står for oprydning og opvask efter måltiderne.
Hjemve:
✓ Nogle børn vil sikkert få hjemve i løbet af ugen. Men næsten alle børn har – gennem årene - overvundet krisen og
været glade og stolte af, at kunne klare sig igennem uden hjælp fra mor og far. Vi er meget opmærksomme på,
at der skal være tid til at trøste og hjælpe de der har hjemve – og ringer selvfølgelig til jer, hvis det det bliver
nødvendigt! Alle skal ha’ en god lejrtur!
Regler:
✓ Man må medbringe diverse spillemaskiner – og disse må spilles på når vi kører i bus – og i udvalgte stunder på
lejren. MEN der må kun være alderssvarende spil på spillemaskinerne!
✓ Regler i forhold til mobiltelefoner aftales i husene
✓ Man må også medbringe spillekort, kamera og lommelygte. Dog er alt hvad man medbringer på eget ansvar.
✓ Man må ikke medbringe vandvåben
✓ Skolen medbringer snittekasse med knive

✓ I forhold til at bade med børnene, følger vi de regler ’Rådet for større badesikkerhed’ har stukket ud:

”Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan
bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilken den ene opholder sig på land, mens den anden deltager i
badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.
Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12 -15 elever i
vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.”

✓ Vi glæder os ☺

----------------------------------------------KLIP-----------------------------------------------------------Specielle forhold som I ønsker der skal tages hensyn til. Afleveres til gruppelæreren en uge inden afrejse. (mad, medicin etc.)

Barnets navn

Syddjurs Friskole

Molsvej 80B - 8410 Rønde – 86365252
Egens 08.05.2015

I forbindelse med vores nye hjemmeside og facebookside skal vi have skriftlig tilladelse til, eller forbud mod, at bringe fotos og filmklip af jeres barn/
børn på disse medier.
Der gives hermed tilladelse til at fotos og filmklip, hvorpå barnet optræder, må offentliggøres på:
•

Skolens hjemmeside

•

Skolens facebookside

•

I trykte aviser

•

I elektroniske aviser

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Barnets navn/børnenes navne

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Forældreunderskrift/dato

Der må ikke bringes fotos eller filmklip af vores barn på de nævnte medier:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Barnets navn/børnenes navne

…………………………………………………………………………………………………………………………
Forældreunderskrift/dato

FORMULAREN!!!

AFLEVERES PÅ KONTORET ELLER MAILES TIL kontoret@syddjursfriskole.dk

