Syddjurs Friskoles

Ugebrev 44
30. oktober 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
5. og 6. nov: Forældrene overtager undervisning og pasning af børn
5. - 7. /11. Lærerne er på pædagogiske dage.
Uge 47: Samtaler 2. og 5. klasse
Uge 48: Værkstedsuge
Lørdag d. 28/11: Julebazar (Skoledag)
15-17/12: Juletema med alle elever
17/12 om aftenen: Lysfest for alle familier på skolen
18/12: Besøg i Egens kirke og afslutning i grupper og klasser
19/12-3/1: Juleferie
4/1: Første skoledag i år 2016

KONTORNYT UGE 44
Tak for sidst, tak for stor deltagelse på vores projektfremvisningsaften, tak for mange rosende ord. Både børn og
voksne har haft en rigtig fin og udbytterig uge, og i dag fredag skal børnene rundt og se hinandens projekter - og
endnu engang fortælle om processen. Det har der slet ikke været tid til i løbet af ugen. Freinetinspireret pædagogik
når den er bedst ☺
Senere på dagen får 8. og 9. klasse besøg. En gruppe flygtninge fra Syrien, der i øjeblikket bor på Sproghøjskolen på
Kalø, besøger os for at fortælle om deres liv som flygtninge, og især om mødet med Danmark og dansk kultur. Det er
et led i en uge på Sproghøjskolen, hvor de flygtninge der bor på skolen, skal ud at møde lokalsamfundet. Vi glæder os
til at blive beriget med fortællinger, der ligger langt væk fra vores egen lille andedam.
Charleen fra 6. klasse siger farvel i til os – og følger med sin lillesøster på Molsskolen. Alt godt til jer herfra.
Mandag starter Lise, ny praktikant fra Århus fællesseminarium. Lise er i 4. års praktik, og skal derfor følge forskellige
fag frem til jul. Hun skal følge 3. og 4. klasse i håndværksfag, 2. klasse i musik og desuden deltage i Bazarugen og
vores juletema på fuld tid.
Og så er vi ligeså stille begyndt at flytte lidt ind på 1. salen i Havehuset. Der er lang vej endnu før det hele er klar,
mange små ting skal gøres færdige, sættes på plads og hænges op, men Skovfolket og Børnehaveklassen flytter ind på
mandag, sådan som lokalet er lige nu – og Bjergfolket flytter ind når de er klar til det. Ting tar tid, men nøøj hvor er
det blevet flot – også udefra.

Næste torsdag begynder pædagogiske
dage for lærere og pædagoger.
Forældre og seminariestuderende
overtager butikken, og vi glæder os til
at få tid til fordybelse og godt samvær.
Dejligt at det kan lade sig gøre, at så
mange forældre har sagt ja til at
undervise og være i SFO’en disse dage.
Der er planer om virksomhedsbesøg,
museumsbesøg, cykelture, ’vild’ mad
fra naturen og friluftsliv på Karpenhøj –
det bliver så spændende at høre om
når vi kommer tilbage. 7. -9. klasse
skal undervises i fysik af en gruppe
seminariestuderende – igen fra Århus
Fællesseminarium. Dagene betragtes
naturligvis som ganske almindelige
undervisningsdage, og bliver man
forhindret i at komme, ringer man som
vanligt til kontoret om morgenen, hvor
Janny er på pletten ☺
Plan for hvem der er hvor, hvornår og
hvorfor er sendt ud på Viggonet.
Go’ efterårsweekend til alle ☺

Uddannelsesmesser 2015
Kære elev i 8., 9. og 10. klasse
Vi inviterer dig og dine forældre til uddannelsesmesse i november 2015.
Kom og besøg ungdomsuddannelserne og repræsentanter fra erhvervslivet på messerne. Du får her mulighed for at se
hvilke uddannelsestilbud der findes samt få svar på forskellige spørgsmål.

Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, Rønde – den 3. november 2015 kl. 17.00 – 19.00
Kattegatskolen, Åboulevarden 64, Grenaa – den 4. november 2015 kl. 17.00 – 19.00
Ørum Skole, Skolebakken 33, Ørum Djurs – den 9. november 2015 kl. 17.00 – 18.30
Auning Skole, Søndre Fælledvej 2, Auning – den 10. november 2015 kl. 17.00 – 18.30

Vi glæder os til at se dig og dine forældre.

På messerne er der mulighed for at møde:

Venlig hilsen UU Djursland

De gymnasiale uddannelser:
STX, HTX, HHX, HF og IB
Erhvervsuddannelserne:
Mød flere af uddannelserne fordelt på 4 indgange:
- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Kontor, handel og forretningsservice
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Teknologi, byggeri og transport
10. klasser, EGU, Efterskoler, Privatskoler og Produktionsskolerne

