Syddjurs Friskole
Ugebrev 51
18. december 2015
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

18/12: Glædelig juleafslutning i grupper og klasser
19/12-3/1: Juleferie
4/1: Første skoledag i år 2016

JULENYT UGE 50
Så fik vi da vist lukket julefreden ind. Med en fryd for øjet, en liflen for øret og en rislen ned ad ryggen blev lysfesten en
smuk fælles afslutning på skoleåret 2015. Vi takker jer alle for god energi og flot fremmøde. Alle voksne på Syddjurs
Friskole ønsker en god jul og et godt nytår. Vi ses mandag d. 4. januar kl. 9.

Idræt for 1. - 3.klasse
Indesæsonen i idræt starter efter juleferien mandag d. 4. januar.
Sammen med Maria og Anne tager vi bussen hver mandag kl. 12.17 mod Rønde og står af ved trapperne til Kalø
skolerne. Skolen betaler naturligvis for transport til Kalø.
For at få mest mulig hal tid er det vigtigt at jeres børn har tøj på de selv kan tage af og på igen. Dvs. ingen
strømpebukser og øreringe eller andet I ved, der skal voksen hjælp til - TAK☺ Vi har Idræt fra kl. ca. 12.40 -13.15,
hvorefter vi klæder om og går tilbage til skolen i rask TRAV ☺ Vi er hjemme på skolen kl. 14.00, og så er det dejligt,
hvis der er lidt frugt tilbage i skoletasken ☺
At rykke indendørs stiller nogle krav til sportstasken:
Alle børn skal have en turrygsæk til bevægelsestøjet og gerne en tæt drikkedunk med vand. INGEN indendørs sko eller
strømpebukser, børnene arbejder bedst med bare tæer.
_______________________________________________________________________________________________

Matilde fra 4. har desværre tabt sin telefon på skolen onsdag D.16/12
Det er en hvid iPhone 4 uden cover. Vi håber selvfølgelig meget den bliver fundet, så julefreden kan sænke sig
over Matilde
God jul og godt nytår til alle
Hilsen Matilde og Mette Rønde Laursen

