Syddjurs Friskole
Ugebrev 22
3. juni 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

12. juni kl. 14: Bikubebørnene giver koncert for bikubeforældre
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

KONTORNYT UGE 22
Elleve dage til lejrtur – der bliver talt ned!
Torsdag var der fyraftensmøde for de forældre der i år skal med på lejrtur. Der bliver man bekendt med program
for ugen, natløb, aftenløb, olympiade, udflugter, opvask, badeture, aftenhygge, godnathistorier og i det hele
taget sin rolle på lejren. Nogle er mest i køkkenet, nogle skal putte og være omkring de mindste – og andre får en
mere allround rolle. F.eks har vi altid en sygeplejerske med!
Når man er med som forælder på lejrtur, er man ikke kun deltager for sit eget barns skyld, men for at bidrage til,
at alle børn og voksne får en god lejr. Man kan melde sig som forælder i begyndelsen af året, når skema til
forælderarbejde skal udfyldes og afleveres. Næste år er lejren i Mariager fra d 19. til d 23. juni.
Når vi har været på lejr er der sommerferie for børnene – og vi starter op igen

Tirsdag d 9. august kl 9.00
Nogle har måske undret sig over, at vi ikke snart skal i gang med at bygge det nye fysiklokale. Det er længe siden
vi skrev om det første gang! Men hvis man selv har prøvet at være i en byggefase, ved man godt at den slags ting
ofte trækker ud, og det er da også tilfældet her.
Men nu er det lige på trapperne! Udbuddet bliver sendt ud i denne måned, og vi håber på at kunne begynde
byggeriet umiddelbart efter sommerferien. Husk at vi har sponsorløb på skolen fredag d 26. august, hvor vi løber
penge ind til inventar til det nye fysiklokale.

Næste uge er sidste almindelige uge inden ferien – ugen efter er det vigtigt at sætte et kryds i kalenderen torsdag
aften! Der har vi nemlig sommerafslutning for alle børn og forældre. Vi siger farvel til 9. klasse med maner, og
dagen efter i skoletiden, er der den traditionelle afslutning for samme 9. klasse med karameller, vandballoner,
sjov og ballade.
Program for torsdag aften i næste ugebrev.
Go sommerweekend ☺

HUSK AT AFLEVERE ALLE BØGER INDEN FERIEN!

Vi har brug for 30 konservesdåser!!!
I år til OL på lejren skal vi bruge 30 konservesdåser
til en OL-disciplin. Hvis du har nogle dåser vi må få,
så kan du lægge dem i mælkekassen, vi har sat
udenfor lærerværelset.
Tak for hjælpen.
Hilsen Hannah og Molly 6. klasse

Svømning
Formålet er; at de skal kunne svømme 200 m i dette land med de mange kyster.
På mandag skal 0. og 2. klasse svømme så langt de kan.

Hvis de kan, skal de svømme uden nogle "hjælpemidler", og det er der rigtig mange, der kan i begge klasser. Vi
har snakket meget om, at det er bedre, at kunne svømme 25 m uden noget i stedet for at svømme langt - med
f.eks vinger på. Der bliver som regel svømmet fra 25 m til 1000 m på disse dage! Og vi har kun 40 min. - så det er
flot! De børn der ikke bruger "hjælpemidler" får et svømmemærke. Det bedes I hjælpe dem med at sy på deres
badetøj. Tak. Så kan alle livredderne se, at jeres børn kan svømme. De børn der svømmer med "hjælpemidler"
får et diplom. Det har været en fornøjelse, at have jeres børn til svømning.
Den sidste mandag inden vi skal på lejr skal vi slutte af med at lege i vandet.
Svømmehilsner fra Uffe og Jette.

Fredag i sidste uge var 6. Klasse for en stund barne-piger og drenge hos skolens yngste børn i tidlig SFO. I 1. Modul
manglede vi en vikar. Så for at Ruth ikke skulle være alene med børnene, sprang 6. Klasse til og tog børnene med til
skolens fællesmøde og derefter legede de alverdens lege udenfor i haven ved SFOen...formiddagen foregik i et noget
andet tempo end 6. Klasse ellers er vant til, der var faktisk et par stykker, der blev forpustede😊 Inden 6. Klasse
smuttede tilbage til undervisningen blev der serveret frugt. Det var en dejlig formiddag😊

0. og 1. klasse har natur og teknologi ved Lumskebugten

4 og 5 klassefest.
Fredag i sidste uge var 4 og 5 til klassefest på skolen. Da vi
mødes på skolen kl. 17.00 siger Uffe et par ting. Efter det skal vi
ind og spise aftensmad. Maden var selvfølgelig pizza. Under vores
tallerkener var der en seddel. Det var et “balkort”
Man skulle danse med tre personer før man måtte købe noget i
baren. I baren kunne man købe chips, milkshake, sodavand
ovs…
Mange tak til: Mette-marie, Luca og Peter får at stå i
baren.
Til festen havde vi også en DJ. DJ’en hed Alex. Vi hørte rigtig høj musik og havde det
sjovt til diskolyset og tutti frutti røgen.
Efter det måtte vi lave hvad vi ville på skolen. Efter en time blev vi kaldt
ind i party rummet, hvor vi skulle have en ballon om foden
og lege ballondans.
Ballon dans går ud på at man skal springe andres balloner,
mens man danser for livet løs.
Kl. 10.00 sluttede festen og folk begynde at smutte hjemad.
Mange tak til: Anne, Uffe, Mona, Sten og Helene for at
arrangere festen for os.
Skrevet af Sofus 5. klasse

Den 27.5. havde 4. og 5. klasse en forrygende forårsfest, godt hjulpet på vej af 3 søde og hjælpsomme elever fra
6. klasse. De sørgede for at baren blev betjent efter alle kunstens regler. Anne, Uffe og Birgitte sørgede for at de
indbudte gæster fik en lille lektion i hvordan man går til fest, lidt etikette, og lidt forskellige sjove indslag. Alt dette
hjulpet godt på vej af Steen der lavede dejlige pizzaer i bålhytten.
Efter maden havde dj Alex sat hans flotte diskotek op, så var der lys, røg og høj musik resten af aftenen. Først
skulle balkortene lige klares, men så var der sjov og små konkurrencer efterfølgende.
Alt i alt en dejlig aften for både voksne og børn.
Hilsen Mona og Helene

