Syddjurs Friskole
Ugebrev 14
8. april 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

KONTORNYT UGE 14

Kalender:

Lørdag d. 9. april: Arbejdslørdag.
14. april kl. 14 - 16: Forårshygge i SFO
14. april: Forældremøde i Bikuben
22. - 24. april: Bededagsferie.
25. - 26. april: Forældresamtaler 0. klasse.
25. - 26. april: Frivillige samtaler i 6. klasse.
5. - 8. maj: Kr. Himmelfartsfri.
9. - 10. maj: Mulighed for forældresamtale i 1. og 2. klasse
14. - 16. maj: Pinseferie
16. juni: Sommerafslutning.
17. juni: Karameldag.
20. - 24. juni: Lejrskoletur for alle børn og lærere
25. juni: Børnene har sommerferie
9. august: Børnenes 1. skoledag efter sommerferien

I skrivende stund siler regnen ned! Det gør den naturligvis ikke på lørdag hvor vi afholder forårets ARBEJDSLØRDAG! 22 voksne og 11 friske
børn har meldt deres ankomst - og vi glæder os til en hyggelig dag med masser af frisk luft, nye blomster i krukkerne, pizza i Bålhuset og en
tiltrængt forårs make over! Og der er stadig ledige pladser!
Tirsdag afholdt skolen generalforsamling. De fremmødte fik en beretning om året der gik - en omtale af store og små begivenheder på skolen
- og et indblik i byggeri, økonomi og fremtidige planer. En ny bestyrelses blev valgt, et enkelt bestyrelsesmedlem trådte ud ( frivilligt). - og et
nyt medlem kom ind. Tak til Ann-Dorthe Petersen for et stort arbejde gennem en årrække, og velkommen til Henrik Knudsen som med tre
sønner på skolen, har en lang karriere foran sig.
Uden det store forældre - og lærerengagement på skolen - i alle henseender - var der ingen fællesånd på Syddjurs Friskole. Tak for det!
Fredag morgen til vores fællesmøde - får vi så endelig lejlighed til at overrække overskuddet fra december måneds bazar til det lokale
flygtningecenter ved Trustrup. Pengene går til en ekstraordinær oplevelse for børnene på flygtningecentret, og vi glæder os til at høre om - og
se billeder af det de beslutter sig for at bruge pengene til.
Vi skal også hilse på børnene fra tidlig SFO - de nye medlemmer af friskoleflokken, der allerede løber rundt og skaber masser af liv og glade
dage på skolen.
Go weekend :-)
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Så er det blevet tid til at mødes på skolen til arbejdsdag. En dag, hvor vi i fællesskab får ordnet en masse ting ude og inde.
Har du endnu ikke brugt dine 6 timers forældrearbejde, så er det NU du skal bruge dem ☺ Er du i tvivl om du har brugt dine timer, så spørg Birgitte.

Arbejdsdag d. 9. april 2016 kl. 9.00
Her er, hvad vi håber på, vi når omkring d. 9.
Sæt gerne kryds ved det arbejde du ser som din spidskompetence.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udendørs borde-/bænkesæt skal have olie
Forskelligt havearbejde og oprydning
Malerarbejde både ude og inde
Fliser og belægning
Lave pizzaer i bålhytten
Flytte højbede og planter
Rense tagrender
Sætte net op ved boldbanen
Flytte hængekøjerne

Jeg medbringer trailer og vil gerne køre på lossepladsen _____________

Vi kommer ______________ voksne og ____________ børn (af hensyn til indkøb af mad)
Vi kan desværre ikke _______________

Send dit svar til Birgitte Lund på viggonet eller aflever sedlen på kontoret☺

Vi glæder os til at se jer, venligst Lars og Birgitte

Underskriftsindsamling: Sænk hastigheden i Egens by
Selvom Egens har byzone, og bilisternes hastighed derfor burde være på max 50 km/t, er dette desværre ofte langt fra
tilfældet. Dette er en sikkerheds trussel for beboere i Egens by samt skolens mange elever der dagligt krydser vejen til
bus stoppestedet.
Vi ønsker at gøre Syddjurs Kommune opmærksom på problemet, så der kan opstilles hastigheds foranstaltninger, der
gør det mere sikkert at færdes for beboere i Egens samt for eleverne ved Syddjurs friskole.
Vi vil derfor være taknemmelige hvis dere kunne gå ind å underskrive underskriftskampagnen:Sænk hastigheten i Egens

(http://www.skrivunder.net/sank_hastigheten_i_egens)
Der vil også hænge lister ved tavlen i bikuben.
På forhånd tak!

___________________________________________________________________
Kære forældre i 8. klasse.
Så er vi tilbage i klassen igen. Vi har fået nye pladser, fået taget hul på bogen Hunger Games (på engelsk) og i dansk
arbejder vi med Reality-genren. Nicolai Molik er på prøve, og vi håber, at han er glad for at være i klassen. Nicolai
har tidligere gået på Rosmus Skole.
Der er frivillige samtaler tirsdag d. 26. april, hvor I kan få en snak med Nanna og jeg om, hvordan det går i skolen. Vi
regner med at kunne starte ca. 14.30. Der kommer en skrivelse i nærmeste fremtid.
- Jens

Dansk i 5. klasse
Her tegnede vi portrætter af Knuts far Daddy
Nogen arbejder i en bank - nogen arbejder som forfatter
og lige nu arbejder vi med Bent Haller og hans

forfatterskab. !
Vi kendte ham ikke, men har opdaget, at han har skrevet
rigtig mange bøger og nogle er lavet til tegnefilm. Han har
skrevet en forvandlingstekst ”Silke”, den er blevet lavet til
en fin tegneserie, som vi har set. Vi læser mange af hans
bøger som frilæsning, som fællestekst arbejder vi med en
”Knut og Køter”.
!
Vi har fundet ud af meget om Bent Haller og hans bøger.
Hans første bog hedder Katamaranen som han lavede i
1976 og han skriver stadigvæk bøger som mange læser.
Bent Haller skriver mest bøger til børn, unge og voksne.

Engang skrev han meget kritisk om samfundet og om
hvordan børn og unge havde det. Han skrev det så farligt,
at en af hans bøger blev forbudt. I dag skriver han stadig
om det svære og onde, både på en creepy og på en sjov
måde. I klassen har vi fået godt styr på to ord ”telling” og
”showing”, når han skriver bruger han oftest ”showing”.
Inden vi skal i 6.klasse skal vi have styr på grammatik,
komma og at bøje ordene rigtigt. Så vi øver os og mange
af os kan allerede de 4 nemme kommaregler: sæt komma
foran hv- ord, der/som, men og , at (ikke efterfulgt at et
verbum). Nogle begynder også at kunne de 7 gyldne
kommaregler☺

Vi har lige tegnet et verbumtræ med en stamme og 5
grene. Træsammen er stammen af ordet, grenene er:
navneform, nutid, datid, kort tillægsform og lang
tillægsform.

Skrevet af Freya, Jesse og Nynne 5.klasse.

Sidste nyt fra Havehuset!
Skrevet af Lauge 2. kl. i matematiktimen.
Aprilsnar på fællesmødet:
Rikke og Jette tog fusen på os i nogen sikunter til fællesmødet i fredags. Rikke sagde at vi blev ringet op af Kim
Larsens agent som hed Marianne Sørenden og som sagde at vi skulle spille våres tater støkke der i Københaven
næste år. Der var riktig mange der hoppede på den og blev helt vilde og glade men så lidt efter så var der en der
råpte APRILSNAR og det var riktigt det var en aprilsnar.
Ugens ord:
Vi er begønt på ugens ord igen. Ugens ord hænger altid på vores dør ind til havehuset. Det er nået vi skal huske
på og som hjælper os til at ha det rart sammen.
I siste uge var det “pænt Sprog” og vi skulle anstrenge os for at tale pænt til hinannen. hele tiden.
I denne uge er det “LEG er GODT”. Vi skal huske at tage andre med i legen og starte nye lege.
Regler ved Bålhytten:
I dag har vi været nede ved bålhytten sammen med Birgitte og Line. Birgitte sagde at man IKKE må ta
de røde sten fra Bålhytten og ødelække dem fårdig de bliver brukt til madlavning og fårdig det ser grimt ud når
det likker og flyder! (-: (-:
—————————————————————————————————————————

Brækket lårben. . . .

Skrevet af Freya fra Bjergfolket

I dag har vi haft besøj af Viola Winterdahl. Hun kom i en kørerstol.
Det er nemlig fordi hun ikke kan gå.
Hun var detsvarer maget uhælti i påsken - nu skal i barer hører.
Viola var ude og lede efter påskeæg og så sad hun fast i en træstup og så vrakkede hun runt med sit ben og nu har hun
brækket sit lårben.
Det er daglit at se Viola igen. Vi håper hun snart er klar igen.

