Nyhedsbrev nr. 36 - 29. maj 2015
Nyhedsbrevet udkommer normalt hver fredag
Send dit indlæg til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com
torsdage inden kl. 20.00

Kalender:
30/5 Arbejdsdag på skolen
1/6
Ansøgningsfrist for stillingsopslagene
4/6: Foredrag med Lola Jensen for alle forældre. - Husk tilmelding!
5/6
Grundlovsdag. Skoledagen slutter kl. 12.
22.-26/5 Lejrtur for alle skolens elever - Fjeldholmlejren ved Grenå
29/8: Landsbymarked på Friskolen

KONTORNYT UGE 22
Så er det næsten slut på ugen før 1. juni, ugen før vi skal fejre grundloven - og ikke mindst ugen før Lola Jensen. Vi
glæder os til at se de forældre der har meldt sig til foredraget torsdag aften i næste uge, og skal gøre opmærksom på, at
der stadig er ledige pladser! Kom glad!
Det er også ugen hvor vi har sagt farvel til Tanja i 4. Klasse. Tanja har været på udveksling fra Grønland i en periode, og
har på allermodigste vis turde komme til et helt fremmed sted, med helt fremmede mennesker der talte et helt fremmed
sprog. Respekt for det - og stor ros til 4. klasse for at tage så godt imod hende.
I SFO'en har vi i en periode, hvor vi virkelig havde brug for det, fået hjælp fra Julle, Dagmar fra 0. klasses mor, til at følge
til busser om eftermiddagen. Nu har vi fundet en anden løsning, men siger tusind tak til Julle for at træde til.
På lørdag er der arbejdsdag på skolen, og mange har meldt sig til at give en hånd med i store og små projekter.
Vi mødes klokken 9.00 - og håber at arbejdsdagen er slut klokken 14. Der er morgenkaffe, brød og pizza til frokost.
Tilmelding på kontoret.
Fremtidigt vil nyhedsbrevet blive sendt ud på Viggonet som en fildeling, og vi håber på den måde, at nå ud til lidt flere
forældre....
Go weekend :)

Kære 0. klasses forældre.
Robot starter med R.
Vi har alle tegnet en robot. "Det er bare fedt, at tegne en robot!", sagde en dreng".
"Jeg har aldrig tegnet en robot før", sagde en pige.
"Heller ikke mig", sagde en anden……
Men nu hænger de der alle sammen i Skovfolket med hver sit robotnavn.
Ræv starter også med R.
Men de flotte ræve tegninger er pillet ned, og ligger nu i deres Post mapper, så de kan
komme op og hænge hjemme hos jer.
Skrive starter med S.
Og sådan kunne vi tage alle bogstaverne. Og det gør vi. Vi arbejder med de dejlige
bogstaver dagligt. På alle tænkelige måder.
Vores SKRIV pænt bog er vi næsten færdig med. Så den kommer snart med hjem.
15 skoledage tilbage!!!!!!
Der skal det hele så gerne gå op i en højere enhed. Arbejdsroen skal gerne indtræffe,
uden at læreren skal klappe ret mange gange 👏 Alle de gode dansk spil skal spilles en
sidste gang, tallene skal stå på række, både forfra og bagfra, rimene skal rimes, den
gode historie fortælles, arbejdsbøgerne laves færdig og et klassefoto skal tages.
Lige snart er jeres "små poder" færdig med at gå i 0. klasse. Hold da op.
Vi skal også lige på lejr sammen. 🌞 Kh Jette.

En lille update fra 8. klasse og Nils
Så nærmer vi os med hastige skridt årets afslutning. Det går godt, selvom vi tydeligt mærker en generel
teenagetræthed (de er alt for stille i timerne). De forskellige lærere er ved at afslutte deres pensum for i år, og i vi
har indkaldt til de sidste skolehjemsamtaler. Men vi har også tid til andre ting. Vi arbejder hårdt med at lave natløb til
lejren, hvilket kan få trætte teenagere til vågne og arbejde meget flittigt. Det er åbenbart sjovere, at planlægge
hvordan man skræmmer andre elever, end det er at lave matematik eller engelsk. Derudover har vi også haft tid til en
snak om, hvordan man bedre inkluderer de elever, der indimellem kan have det svært. Det var et supergodt initiativ
fra et sæt forældre og deres barn, der dannede udgangspunkt for denne snak. Det var dejligt, for sådanne initiativer
fungerer ofte bedst, når de kommer fra eleverne selv.
I forhold til Nils, dvs. hele 9. klasse, står den på afgangsprøver. De skriftlige prøver er overstået og fra på mandag
venter de mundtlige. Nils skal op i engelsk, religion, fysik og dansk. Vi ved godt det er lidt hårdt for Nils at være den
eneste, men han tager det med oprejst pande også selvom stort set hver eneste dag handler om fagdage alene med en
lærer (et skrækscenarie for de fleste elever).
Lærerne er tilfredse og vi glæder os til sammen med eleverne at skulle afslutte skoleåret med lejrskole til
Fjeldholmlejren lidt uden for Grenå.
Mvh Else og Per

Så kom der gang i bålhytten!

