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

Kalender:

2/3: Teaterstart for alle elever på skolen
16/3: Generalprøve og premiereforestilling
17/3: Forestilling
19-28/3: påskeferie

Kontornyt uge 8
Håber I haft tid til at holde et par fridage i familierne rundt omkring – velkommen tilbage til snarligt forår!
Uden at vide det – har I ugen før vinterferien været med til at dele gaver ud! Støtteforeningen fordelte overskuddet fra diverse arrangementer, til gode
formål rundt omkring på skolen, og eftersom det er jer forældre, der er den primære indtægtskilde for den forening, så siger vi rigtig mange tak ☺
Også en stor tak til medlemmerne af Støtteforeningen, der gør et stort stykke arbejde til disse arrangementer.
I 9. klasse har vi fået en ny dreng – Magnus. Magnus kommer fra Ebeltoft og har lyst til at tilbringe det sidste af sine grundskoletid sammen med os på
Friskolen. Velkommen!
I går deltog 8. og 9. klasse i en Idrætsdag på Molsskolen. Valgfagsholdene på Molsskolen havde arrangeret, og vi deltog med hold i alle discipliner.
Børnene kom glade hjem med både bøllebank og sejre, og uanset resultater havde alle haft en god dag. I weekenden skal 7. klasses piger ligeledes
deltage i en fodboldturnering i Grenå. Det er så godt at komme lidt ud i ’verden’ og skabe et fællesskab med andre, så det hele – for netop denne
aldersgruppe – ikke foregår virtuelt!
I indeværende skoleår, har man på skolen besluttet, at udvide åbningstiden i sfo’en i sommerferien med en ekstra uge. Så derfor er der nu sendt
besked ud til alle potentielle brugere af sfo’en, så vi kan få en fornemmelse af, hvor stort behovet er, og hvornår den ekstra uge skal lægges. Husk at
melde tilbage!
Og så er vi kommet til det – på onsdag starter vi på årets teaterperiode. Alle har fået at vide hvilket hold de er på. De voksne er – næsten klar – og vi
er tændte og spændte på at komme i gang.
Praktiske ting omkring teaterugerne og forestillingerne kan I læse om her i Ugebrevet, så hold jer opdateret de kommende uger. Specifikke beskeder
på holdene sendes ud via Viggo!
Go weekend ☺

TEATERNYT
Onsdag er dagen hvor hele skolen går i gang med årets teaterprojekt. Alle - undtagen 0. klasse –
arbejder på blandede hold – og i år begiver vi os ud i en ny genre for både børn og voksne – vi skal
lave en teaterkoncert!
Mandag morgen samles hele skolen til fællesmøde, hvor vi introducerer årets stykke, synger og gir’
hinanden inspiration!
Definitionen på en teaterkoncert er flg.:
’Teaterkoncert er en blanding af koncert og teater, hvor musik og optræden blandes uden en egentlig
gennemgående handling. På scenen opføres musikstykker med tilhørende enkeltstående sketcher/optrædener,
der er knyttet til hvert enkelt musiknummer. Publikum sidder på stolene i teateret og er dermed mere et
teaterpublikum end et publikum ved en rockkoncert.’

Spændende om man kan lave en ny definition efter vores forestilling☺

Huskeseddel:
I år spiller vi på RØNDE HØJSKOLE i skolens teatersal.
Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde

Man kan som vanligt købe snacks i Støtteforeningens bod før og efter forestillingerne.
Info om billetsalg kommer i næste uges ugebrev.
Generalprøve

Onsdag d 16. marts kl 10.30

1. forestilling

Onsdag d 16. marts kl 17.30

2. forestilling

Torsdag d 17. marts kl 17.30

Børnene møder kl 16.30 på Højskolen til aftenforestillingerne.
I ugerne op til teaterforestillingerne er skemaet på skolen på flg måde:
9.00 - 10.15

Alle møder ind på deres hold

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.00

Finpudsning af formiddagens anstrengelser eller nye aktiviteter

11.00 – 11.45

Hele skolen øver musik og fælles sange sammen med musikholdet

11.40 – 12.45

Spisning, meddelelser og pause

12.45 – 14.00

Arbejdet på de forskellige hold genoptages.

I 0. og 1.klasse har vi i natur og tekniktimerne været på jagt efter forårstegn. Vi fandt både vintergækker, erantis,
nye små planter, masser af knopper og bløde gæslinger - så foråret er her!!

OM MATEMATIK I 2. KLASSE
Vi er begyndt at arbejde med tabeller i anden klasse. Vi arbejde også med gangestykker.
I vores sigma bog er der mange gangestykker .Vi bruger også tavlen i timerne som i kan se på billederne.
det er lidt svært i Sigma bogen men ellers meget sjovt.
Skrevet af Oskar FA 2. kl.

Fagområder i 3.kl.
I dansk har vi siden nytår arbejdet med miljø (tid og sted) og komposition. Vi har læst historier og talt om, hvor og
hvornår de foregår, og hvordan der ser ud i historien. Eleverne har lært, at en historie kan have en indledning, en
handling med et højdepunkt og en afslutning. Børnene har selv skrevet historier med udgangspunkt i handlingsbroen,
og de har lavet en billedbog på computeren med et program, der hedder storyjumper.
Her er Sebastian og Villads Pedersens billedbog:

I historie har klassen lært om Stenalderen. Her er en tekst skrevet af Gry og en tegneserie lavet af Laura:

Førstehjælp i 6. klasse
Som afslutning på temaugen " uge sex" havde 6. klasse førstehjælpskursus. De lærte bl.a., at det er vigtigt at gøre noget og ikke bare
gå forbi, hvis man pludselig bliver vidne til en ulykke, det gælder om 1 stop ulykken, 2 giv livsgivende førstehjælp, 3 skaf hjælp, 4
giv almen førstehjælp. De prøvede også kræfter med hjerte-lunge redning. Skolen har 30 dukker til formålet, så der blev givet
hjertemassage og pustet luft i lungerne og vi øvede at lægge hinanden i aflåst sideleje.

Idrætsdag på Molsskolen
Onsdag den 24. februar var 8 og 9 klasse inviteret til idrætsdag på vores naboskole Molsskolen. Vi
dystede i fem forskellige discipliner: fodbold, bordtennis, hockey, badminton og høvdingebold. Det var
en sjov og lærerig dag, hvor vi fik pulsen og stemningen godt op. Vi er ret sikre på, at de ikke vil spille
bordtennis med os igen☺ Da vi havde pause, havde madholdet bagt boller, brunsviger og pandekager
til de trætte men glade sportsudøvere. Det hele blev spist med stor fornøjelse og gav god energi til
resten af dagens dyster.
Skrevet af Alberte og Johanne 8 kl.

KORT NYT FRA TEATERUDVALGET:
Alle skolens børn er nu fordelt på forskellige arbejdende teaterværksteder. På onsdag går vi rigtigt i gang på holdene og
de hold og “bosteder” man kommer på, gælder hele den periode, vi arbejder på friskolen. Her bor og spiser børnene og
her møder de når klokken ringer. De voksne, der er tilknyttet de forskellige værksteder, er således også de voksne, der
har den daglige kontakt med børnene. Er der ting/hensyn vedr. jeres børn vi skal forholde os til, kontakt da venligst de til
holdet tilknyttede voksne!
Vi glæder os til at komme i gang og tyvstarter lidt med en appetitvækker på et til formålet etableret fællesmøde mandag
morgen. Her vil børnene få et historisk-musikalsk indblik i den musik og de tidsbilleder vi skal arbejde med.
Glæd jer til en ny oplevelse! Det gør vi!

Teater på Syddjurs Friskole
Hvert år er der teater i 2 uger på Syddjurs Friskole. Både store og små får hver deres betydning i teaterstykket, det er
helt klart. Man får lov til at vælge 2 uger inden, hvilket hold man gerne vil på, det kan feks. være musik, scenografi, teater,
eller noget andet. Man kommer på blandede hold med både store og små.
I år skal vi lavenoget helt nyt, nemlig en teaterkoncert. Nogle skal arbejde med teater, andre med musik, nogle med
sangstemmer. Vi laver teaterkoncerten ved at arbejde med en kendt dansk musikers sange.
Man kunne vælge sig på rigtig mange ting, men det var selvfølgelig ikke alle der fik deres første prioritet opfyldt.
De ting man kunne få lov at ønske var: Byenshotel/teater, Bevægelse, Band, Rytmegruppe, Sy, Vokal/arbejde med
stemmer, Male/kulisseværksetd, Scenografi. Vi starter på onsdag!
Skrevet af Agnes og Carla 6. klasse.

