Syddjurs Friskole
Ugebrev 46
13. november 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:
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 46
Når personalet tar’ på pædagogiske dage, er det lidt ligesom når man som forældre tar på tur uden sine børn, og
overlader dem til andre familiemedlemmer! Hvordan skal det nu gå? Og opfører de sig nu som vi synes de skal?
Men selvfølgelig gør de det – og der var denne gang ikke grænser for de positive sms’er der tikkede ind i Berlin. ’De er så
søde’ Det går så godt’ Vi har den fedeste tur ’ – og de studerende fra Århus Seminarium, der lavede fysik med de ældste,
var også meget tilfredse og vil gerne gentage successen!
Vi siger af hjertet tak til alle de forældre der tog en tjans – og til Harald der sørgede for at de studerende fra Århus
Seminarium fik lidt praksiserfaring - I gjorde det rigtig godt alle sammen!
I Berlin blev forårets teaterstykke besluttet og rammesat, dog er titlen endnu ikkemeldt ud, da vi lige skal ha’ strukturen
på plads.
Både pædagoger og lærere arbejdede desuden med tekst til de dele af hjemmesiden, som stadig er under opbygning.
Hvorfor gør vi som vi gør? Er det tidssvarende det der står? Og hvor meget skal der overhovedet stå for at sælge skolen
bedst muligt? Områder der kræver fordybelse og pædagogiske diskussioner.

Mandag aften fortsatte snakken på et fælles personale/bestyrelsesmøde, som vi altid holder en gang om året, så nu er
der basis for at få en hjemmeside, der er helt op to date.

Efter en lang dag med møde fra morgen til sen eftermiddag, er det godt med en tur til Brandenburger Tor og Alexanderplatz
Pedel Lars og Pedel Ib har sikret trappeopgangen i Havehuset. Huller der holder!

Byggeriet i havehuset er færdigt, og alleen er atter åben. Dog er parkeringspladserne forbeholdt de ansatte – så fortsæt
med at aflevere jeres børn på p-pladsen ved vejen.
I næste uge skal børnene vælge værksteder til værkstedsugen i forbindelse med julebazaren d 28. november. Denne ene
gang om året går børnene i skole en lørdag formiddag – og der er salg af selvproducerede juleting, Støtteforeningen har
en fantastiske bod, Henrik spiller musik med sine musikhold – og måske bliver der også en lille julebiograf. Sæt kryds i
kalenderen!
Rigtig go weekend ☺

”Alene hjemme”
Som I nok ved var lærerne i Berlin torsdag d. 5. og fredag d. 6. november.
Men imens havde 7. -9. klasse besøg af nogle lærerstuderene fra Århus.
Jeg ved ikke hvad vi havde forventet, men de var altså rigtig gode. Der blev arbejdet med geografiske emner som
fotosyntesen og global opvarmning. De havde planlagt alt rigtig grundigt. I 8. klasse var vi delt op i to grupper, og de 10
lærerstuderende fordelte sig i de to arbejdsgrupper, det var ren luksus med 5 lærere til 7 elever.
Alt i alt to fede dage med grin og grublen.
-PS: Det kunne vi godt gøre igen ☺
Laura Bülow, 8. klasse
___________________________________________________________________________________________________________

Hørt i Bjergfolket efter pædagogiske dage:
-det var bare SÅ sjovt
-jeg elsker bare at være på tur
-jeg lærte en masse
-ja, for de ting vidste vi jo ikke i forvejen
-det var godt nok nogle søde voksne
-ja, de var faktisk rigtig dygtige
-og det ER jo egentligt svært at være lærer, så de klarede det fint
-Hvornår skal I afsted igen, så vi kan få sådan nogle dage igen?
-jeg kan alligevel bedst li' når I er her
-ja, men det er da fedt, når der så sker noget helt andet
-jeg tror de var lidt stressede også
-men det gik godt, der var kun nogle drenge, der larmede
-ja men det var heldigvis ikke alle
-jeg er en dreng og jeg synes, det hele var sjovt!
-min mor var i sfo, det var hyggeligt!

Pædagogiske dage i 3. klasse
Det har været nogle fantastiske dage i 3. klasse. Torsdag besøgte vi Glasmuseet Ebeltoft. Her lærte vi,
hvad glas er lavet af og hørte om den amerikanske kunstner med det flotte navn, Raven Skyriver. Vi
hørte også fortællingen om Den flyvende Hollænder og lå i Det Kosmiske rum mens Hanne fortalte om
Tróndur Paturssons eventyrlige sejltur. Vi lærte, at glas er over 1000 grader varmt og så prøvede vi
selv at puste glas hos Trine. Vi mødte også sælen, Tiggetrolden, i bugten.
Fredag var vi på stjerneløb på Mols, hvor vi ved at regne, læse, stave og være opmærksomme skulle
opklare et mysterium i et sommerhus området. Mange molboer havde klaget til det lokale brokketræ,
hvor man kan få lindring, når man er ked af det og vred. Her havde bl. andet Hr. og Fru Sørensen
fortalt, at de havde fået stjålet gebis og knoppen til flagstangen. Vi fandt tyven og gjorde molboerne
glade og trygge igen. Som belønning hang der julestokke i træerne og der lå skorpionvingummi i
skovbunden til os.
Tak til lærerne for, at vi forældre igen har mulighed for at byde ind og have klasserne, imens I er væk.
Det forlyder, at det også har været en fantastisk tur for 6. Klasse på Karpenhøj med udesovning, bål
og hygge.
Hilsen Ann-Dorthe og Pia

Kære forældre på Syddjurs Friskole
Vi minder jer alle om, at indgangen til skolen for
forældre og elever er som den har været under
byggeriet, nemlig fra parkeringspladsen ved bålhytten!
Det er fortsat kun skolens ansatte, der har adgang til
bygningerne via alleen.
Dette gælder osgå, når I henter jeres børn.
Dette gælder også når det regner og blæser.
Og det gælder sørme på alle ugens dage.
Dette gælder også til vores arrangementer
-både om dagen og om aftenen.
Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen:
ALLE forældrebiler læsser af/på, standser og parkerer
på parkeringspladsen ved bålhytten.
Bring det fornuftige budskab videre!
Mvh Personalet på Syddjurs Friskole!

