Syddjurs Friskole
Ugebrev 1
8. januar 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

19/1 kl. 16.30: Introduktionsmøde for forældre til skolestartere 2016
2/2: Forældremøde for 0., 1. og 2. klasse
Uge 6: Temauge
Uge 7: Vinterferie
2/3: Teaterstart for alle elever på skolen
16/3: Generalprøve og premiereforestilling
17/3: Forestilling
19-28/3: påskeferie

Kontornyt
Så blev det koldt med frost og bidende kold vind, der suser rundt om alle hjørnerne på skolen… Det er hverken rart at
være barn eller voksen udenfor i frikvartererne i disse dage, så vi har søgt indenfor i varmen med spil, papir og farver når
vinden har raset allermest. Nu håber vi bare, der kommer lidt sne, så vi liiiige kan få en tur på kælken.
Vi er trukket i arbejdstøjet igen efter en afslappet juleferie og der er nu 4 skemauger foran os, hvor den står på faglig
fordybelse i de forskellige klasser.
Det har været en uge med lidt udfordringer på intranettet… for nogle af klasserne har det ikke været muligt at se deres
skemaer og lektier, jeg håber det hele er i orden igen, inden vi går på weekend.
I denne første uge har vi fået en ny elev på skolen; Gry er begyndt i 3. klasse. Velkommen til Gry og hendes familie.
Håber I alle havde en dejlig og hyggelig jul med familie og venner og at I kom godt ind i det nye år.

Nu sner det og vi har det godt i Havehuset!
Nu sner det. og vi har fået en ny matematikbog.
bogen den hedder Sigma For Anden og den arberder
vi sammen i, i anden klasse. Vi har øvet til
fællesmødet fordi det er havehuset der har det I
morgen.
Til fællesmødet skal vi synge nogen sange og nogen
skal lege med lys og Mikki skal tale hollandsk og
David skal gå på hænder. og Vera og Silja skal spile
et støke klaver. det skal nok blive sjovt.
Skrevet af: Victor og Rasmus og Oscar F og Oscar A!

PS husk nu hjemmesko, huer og vanter!

Vi er så småt ved at komme på plads i Bjergfolket.

Vi nyder udsigten og at det sner!

Kære 0. klasses forældre.
Vi havde en rigtig god tur i svømmehallen. Jeres børn var bare så dygtige til det hele. De var gode til at køre i
bus, hurtige til at klæde om, lyttede til hvad livredderen sagde og var gode og modige i vandet.
Børnene øver TAL. De tæller helt op til hundrede! De øver 10, 20, 30 .......Jeg læser rim som handler om tal, de
sætter tallene i den rigtig rækkefølge, de tæller forfra og bagfra, de regner plus stykker og nogle er begyndt på
minus stykker. Kuglerammerne er flittigt i brug. Der er stadig brug for en masse træning. Så hermed en
opfordring til at lege med tallene derhjemme på alle tænkelige måder.
Børnene læser næsten hver dag for mig eller hinanden, og der er fremskridt at spore i læseudviklingens
forunderlige verden blandt børnene. Bliv endelig ved med at støtte op om læsningen.
LÆS med dit barn hver dag. 📖
De skriver i deres SKRIV pænt bog ca en gang om ugen (bogen er på skolen). De bliver undervist i
skriveretningen, hvor bogstavet "bor" på stregen, hvordan lyden er på bogstavet og hvor mange ord de kender
med denne lyd - dette bogstav. De skriver både de store og de små bogstaver. De har skrevet alle vokalerne og
er kommet i gang med konsonanterne.
Ugens sang; "Jorden er rund" som handler om planeterne i vores solsystem. Hvad hedder den mindste planet?
Kh Jette.

