UGEBREV
uge 04 2019

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

KALENDER:
4/2 kl. 19.00 på Lærerværelset: Generalforsamling i Syddjurs Friskoles Støtteforening. Alle er velkomne.
Uge 6: Tema: Medieuge i alle huse
Uge 7: Vinterferie
13-22/4 (begge dage inkl.): Påskeferie
17/5: Bededag fri
30-31/5: Kristi himmelfart fri
5/6: Grundlovsdag fri
8/6: Pinse fri
Uge 26: Lejrtur for hele skolen

I dag har 1kl fået nye dig og mig maper og vi er begønd at ha dig og mig time med
Jette og Rakke. Det handler om at vi skal lære at samarbaide og at være gode til at
være samen med hinanden. i dag skule vi stile os i raikeføle efter højde. og vi mådde
ikke tale samen. vi skule osse spøre hinanden om 3 ting og sige det til rasden af
klassen. det var en god time.
Skrevet af Solveig 1. kl.

Kontornyt
En af hjørnestenene på Syddjurs Friskole er formidling. Formidling fra
voksen til barn, fra barn til voksen og især fra barn til barn. Det er her vi
bliver inspireret af hinanden, vidensdeler og får lyst til at opsøge nye
ukendte områder.
Når vi inviterer jer som forældre på besøg, er det jo oftest fordi vi gerne vil
formidle noget af det tillærte ukendte - og I er altid gode modtagere
Og man kan formidle på mange måder – fx oplevede jeg i fredags, hvordan
man sjovt og elegant videreformidler en stemning.
Vi har som alle andre virksomheder ind imellem revisoren og hans
medhjælper på besøg. Vi har en meget hyggelig revisor, men derfor handler
dagen jo alligevel mest om tørre tal…. Pludselig mens vi sidder midt i
regnearkene, kommer tre piger ind af døren;
”Else, vi vil gerne synge en sang for dig vi selv har lavet?” Jeg vil jo altid
gerne høre en sang – ovenikøbet en hjemmelavet, og jeg spurgte revisoren
og hans medhjælper om de ikke også havde lyst til en lille sangpause.
Det havde de naturligvis, så de tre piger stillede sig op, præsenterede band
og det nummer de ville synge – og gik i flyverdragter og med ørevarmere i
gang med at synge en sang om make up og glimmer!
Der var ikke et øje tørt – heller ikke hos revisoren, der klappede højt og
længe og havde en eneste kommentar til mig efterfølgende; ”Lov mig at de
altid vil blive ved med at ha’ det mod og den glæde i sig”
Det håber jeg vi i fællesskab kan arbejde for!
Og således blev det weekend på den lille Friskole på kanten af Mols….
Go’ vinteruge - Else😊

Til Ugebrev
I 5. klasse arbejder vi med en bog, ”Elise og den brugte
hund”. I hver dansk time, læser vi, og laver opgaver med
eller om bogen. Forfatteren hedder Bjarne Reuter, og han
har skrevet mange bøger, CA. 70! Bogen handler om en
pige der hedder Elise, som ønsker sig en hund. Dette ønske
er gået i opfyldelse, Elise har fået en ”brugt” hund.
Selvom denne hund er lidt gammel og brugt, kan den
stadig noget særligt.
En spændende roman, om et nyt eventyr, med hunden Mc
Aduddi, og Elise.

Skrevet af Sally

Generalforsamling i Syddjurs Friskoles Støtteforening
Mandag den 4. februar kl 19.00 på Lærerværelset
Dagsorden jf vedtægterne – alle er velkomne!
Alle forældre på Syddjurs friskole er automatisk medlemmer af støtteforeningen, og
foreningens arbejde varetages af foreningens bestyrelse, som består af ca 10
forældre.
Hovedaktiviteterne er salg fra boder til fx. skolens teater, sommerfest, jule bazar og
hvad der ellers dukker op....
Støtteforeningens bestyrelse holder som hovedregel kun eet møde om året, hvor vi
planlægger årets aktiviteter. Dette møde ligger i forlængelse af aftenens
generalforsamling.
Vi er altid interesserede i nye medlemmer, der har lyst til at give en hånd med når
vi bager og står i bod...vi har det både hyggeligt og sjovt sammen! Kom frisk...
Foreningens overskud går ubeskåret til formål, der kommer eleverne på Syddjurs
Friskole til gode, og oftest med baggrund i ansøgninger og ønsker fra eleverne og
lærere.
Senest, musikudstyr, underlag på multibanen, Københavnertur mm.
Ansøgningsfrist er den 3. februar, og ansøgningerne kan sendes elektronisk til
foreningens formand Marie-Louise (mlmilvang@gmail.com)
Vel mødt!

