Syddjurs Friskoles
Ugebrev 36

4. september 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
Uge 36-37: Kulturuger med rejser og overnatning
Torsdag 10/9: Havehuset overnatter på skolen
Uge 41: Forældresamtaler i 0. og 7. klasse
Fredag 9/10: Drage- og motionsdag
Uge 42: Efterårsferie
5. og 6. nov: Forældrene overtager undervisning og pasning af børn
5. - 7. /11. Lærerne er på pædagogiske dage.

Kontornyt uge 36
SMAG i Ebeltoft er klar med dejlig mad i den nye madordning fra 15. september.
Det bliver som sidste år tirsdage og torsdage vi får leveret, og det koster 35 kr pr måltid. I den pris
ligger dels maden - og dels levering og pakning i bæredygtigt engangs-emballage. Når man tilmelder
sig madordningen, binder man sig samtidig for hele perioden – i første omgang indtil jul. Pengene
bliver opkrævet sammen med skolepengene hver måned. Tilmelding til ordningen bliver sendt ud
på Viggonet en af de nærmeste dage – så forældre i 5. – 9. klasse; HUSK at få snakket med jeres
børn omkring madordning INDEN de tar’ ud at rejse ☺
For nu går vi nemlig ind i årets rejseuge. Den uge som 5. – 9. klasse har glædet sig til længe – og
som resten af skolens børn kan glæde sig til når de bliver store nok!
Og det er godt at have noget at glæde sig til! I skrivende stund overnatter 3. og 4. klasse på skolen –
og det samme gør Havehuset torsdag i næste uge – det bliver SÅ hyggeligt! Forventningens glæde
findes på hele skolen.
5. klasse rejser til Sverige – 6. – 9. klasse rejser til London

HUSK AT AFGANGTIDSPUNKTET FOR TUREN TIL LONDON ER ÆNDRET TIL SØNDAG FORMIDDAG
KLOKKEN 11.00
I dag deltog vores gæve gutter fra 7., 8. og 9. klasse i 1. runde af Ekstra Bladets fodboldturnering.
De spillede en fantastisk kamp mod Kolind - og førte længe, men i de allersidste minutter blev de
overhalet indenom - og tabte kampen. Superærgerligt på alle måder – men især fordi de var blevet
lovet, at hele skolen ville komme og heppe på dem i den næste kamp hvis de vandt…
Godt gået drenge. Vi er SÅ stolte af jer! Og vi deltager naturligvis igen næste år – også med et
pigehold!
I lørdags var der ’Landsbymarked’ på skolen. Vejret var godt, og der var pølser og kaffe i
Støtteforeningens bod. Måske kunne vi godt ha’ ønsket at lidt flere købere var dukket op, men de
der var – både sælgere og købere – havde en dejlig formiddag i solskin og godt humør ☺
Og så skal vi sige velkommen til tre nye børn. Det er Mille i 9. klasse, Oskar i 6. klasse (Mille og
Oskar er søskende) og Oskar i 2. klasse.
Vi håber I får en dejlig tid på Syddjurs Friskole.
Rigtig go’ weekend til alle.

Havehusnyt.
Vi er godt i gang med vores høstemne, og den kommende uge består af morgensamlinger med høstfagligt indhold, hvorefter vi ugens tre
første dage skal arbejde i værksteder. Værkstederne er forskellige mad-værksteder, og skrive og tegne-værksted.
Torsdag skal vi på tur til Landbrugsmuseet ved Gl. Estrup, hvor vi skal følge kornets vej fra mark til bord, og opleve alt hvad der omgiver, og
tidligere omgav, høsttiden og livet på en bondegård.
Vi er hjemme fra udflugten sidst på eftermiddagen, og skal derefter slappe lidt af, spise aftensmad sammen, og aftenhygge inden vi skal sove
på skolen i vores hjemmegrupper.
Fredag morgen spiser vi morgenmad, rydder op, har morgensamling som vanligt, evaluerer temaugerne og holder alle weekend kl. 12.00. Vi
opfordrer Jer til at hente deres barn tidligt, hvis I har mulighed for det, da børnene er trætte.
Tilskud til aftensmad, morgenmad, frokost, bus og skoletjeneste på Gl. Estrup beløber sig til 75kr, og bliver trukket fra skolepengene. Hvis du/
I vil bage brød eller boller til vores morgenmad fredag, vil det være en stor hjælp, og en enkelt kage/frugt når vi kommer hjem fra tur torsdag
eller til aftenhygge er også meget velkommen.
I øvrigt modtages bær, frugt, blomster, grønsager og andet godt fra jeres haver gerne alle dage i temaugerne så vi kan få høsten ind i
Havehuset:-)
Venlig hilsen Rikke, Jette, My og Line.

KÆRE LÆSERE

SE PÅ BILLEDERNE OG OPLEV NOGET HØST-TEMA-STEMNING 

FRA DE SIDSTE PAR DAGE I HAVEHUSET.

MANDAG STARTER VÆRKSTEDERNE, 

HER ER OVERSIGTEN OVER HOLDFORDELINGEN. 

VI STARTER DAGENE SOM VANLIGT MED MORGENSAMLING I HAVEHUSET MED
SANG, KIG PÅ MEDBRAGTE TING OG SNAK OM 

HØST-RELATEREDE TING OG BEGREBER.


”Den sunde mave” hos Jette i Havfolk/Havehuskøkken: 

A: Juliane, Anna, Bror, Felix, Dagmar, Lillie, Frej, David, Mikkel SJ, Mikkel A, Victor, Oscar H



”Den søde tand” hos Line i sfo/bålhytten: 

B: Amalie, Karla My, August, Asbjørn, Marie, Asta, Ulrik, Kasper Sally, Freya, Viola W, Villads

”Fra jord til bord med tekst og grafik” hos My i udskolingshuset: 

C: Hugo, Valdemar, Silja, Hannah, Albert FB, Bertram Mathias B, Albert HP, Oscar A, Colleena, Vera

”Fra jord til bord med tekst og grafik”: hos Rikke i udskolingshuset: 

D: Jonathan, Alfred, Christian, Mikki, Viola M, Storm, Jakob, Mathias U, Oskar F, Lauge, Rasmus

I 5 klasse er vi igang med af lave
flotte fagbøger om Sverige. Vi
glæder os vildt meget til vores
Sverigetur i næste uge. Vi skal op
og måde vores brevvenner,
brevvennerne går på skolen
mimerskolen i Norrtälje, vi køre i
bus i 2-3 timer til Frederikshavn
færge, vi sejler til Stockholm og
kører i bus i 4-5 timer og så er vi i
Norrtälje, vi er ca i Norrtälje kl 23
om aften.Vi skal også ud og
shoppe i Stockholms centrum, vi
skal lave mange sjove ting i
Sverige. Når vi har været i
Sverige i 5 dage, skal vi tage
turen hjem, vi er hjemme kl 1 om
natten og er sikkert meget trætte.
Tekstforfatter: Vanessa 5 kl.
Fotograf: Sofus 5 kl.
Vi alle glæder os helt vildt meget.

Program London
Tema: Middelalder med særlig vægt på religion, tro og magtkampen mellem kirke- og kongemagt.
Programmet har plads til spontane og ukendte indslag….
Søndag

Afrejse kl 11.00

Mandag

Indkvartering, Frokost, Lettere sightseeing (Westminster, Big Ben, Piccadilly,
Buckingham), aftensmad i City, sejltur på Themsen

Tirsdag

London Dungeons, the Globe, golden Hind, frokost i city, Tower, aftentur I
nærmiljø og hotelliv (Mad på værelserne).

Onsdag

Tur til katedralen I Salisbury, bus til London City, Covent garden og Løvernes
Konge på Lyceum Theatre om aftenen

Torsdag

Middelalderudstilling på British Museum, frokost i City, shopping i Oxford Street,
etc.

Fredag

Pakke bus, sidste tur ind til London – Hyde Park. Afgang fra London ca kl 16.00

Lørdag

Ankomst Syddjurs friskole ca 14.30

Kulturuge
I ugen op til 6-9 klasses udenlandsrejse har vi kulturuge, her lærer vi lidt om landet vi skal til og temaet for det land. I år skal vi til
London i England og har om middelalderen.Vi har hørt om de seværdigheder vi skal se i London og hvorfor lige netop de
seværdigheder har noget at gøre med middelalderen. Vi skal bl.a. se Tower of London som var en kongeborg i middelalderen.
Vi har også lært om middelalderen generelt i England, bl.a. om slaget ved Hastings og Bayeux-tapetet, som vi har tegnet.
For at få al den viden til at hænge fast har vi spillet Jeopardy og set filmen Jordens Søjler.
Inger Margrethe

