Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

UGEBREV nr. 37 uge 23

Årgang 9

Kære forældre
Åh hvor huset summer af aktivitet i disse dage. Mystiske navne som vi ikke er vant til at
høre flyver gennem luften, og alverdens færdigheder pudses af. Vi nyder at se store og
små hygge sig sammen om aktiviteter og se dem hjælpe hinanden der hvor der er brug for
det. På kontoret har vi helle for de elever som har brug for en ekstra pause indimellem, og
det er ikke mange der har været forbi der.
Selve skolefestens rammer er ved at blive fyldt ud, og med dette ugebrev er indbydelsen
til festen vedhæftet. Vi håber I alle vil deltage med åbent sind. Indbydelse til festen er også
udleveret til alle elever i dag.
Midtdjurs friskoles nye skoleleder Martin Bak deltager i festen, så I alle får mulighed for at
hilse på ham.
Hver klan har skrevet om deres eget arbejde i ugebrevet i denne uge
Vi har en bøn fra SFO og faktisk også fra os andre. Når jeres børn skal gå lige hjem fra
skole, enten til eget hjem eller hjem til en kammerat, så er det voldsomt vigtigt at der gives
besked til SFO og at de går ned og krydser sig ud. Lige i øjeblikket bruger vi meget tid på
at opsøge hinanden for at få styr på eleverne efter at skolen slutter.
Vores glemmekasse er voldsomt fyldt, så vil I være søde at tjekke om det lige skulle være
jeres børns ting der er endt der. Kassen tømmes og tiloversblevne effekter afleveres til
Genbrugsen til sommerferien.
Vær opmærksom på at der er mulighed for at søge et lille fripladstilskud fra
Fordelingssekretariatet inden 1. september. Skemaet afleveres til Jytte på kontoret. På
hjemmesiden under Forældrebetaling, ligger linket til ansøgningsskemaet og reglerne for
at opnå delvis friplads til næste skoleår.
Sidste chance for selv at bestemme på hvilken tidspunkt I vil gøre rent er på tirsdag. Så
husk at skrive jer på kalenderen i aulaen.
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Rigtig god weekend
Personalet
Kalender
Juni
3. - 14.

Teater temauger

5.

Grundlovsdag skole og SFO/klub lukket

6.

Bestyrelsesmøde

10.

2. Pinsedag Skolen og SFO/klub lukket

13.

Skolefest

14.

Oprydning efter skolefest

19.

Klasselærerdag

28.

Sidste skoledag før ferien

Rengøring:
NYT NYT NYT
Nu er vores naturfagslokale ved at være færdig, det er blevet så flot. Så det betyder også
at vi har fået et lokale mere der skal gøres rent. Bestyrelsen har også besluttet at Turkis
(7. og 8. klasse) ikke længere skal gøres rent af eleverne.
Så derfor skal dem der tager gymnastikdelen, nu have disse lokaler med. Det er sådan at
biblioteket, musik og naturfagslokale skal tages hver 14. dag. Turkis, gang og toilet skal
tages hver gang.
Lige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. og naturfagslokale.
Ulige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. , biblioteket og musik.
Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 22: SFO: Weronika Skole: Emile/Evie Gymnastik: Vera
Uge 23: SFO: Saron Skole Astrid/Kathrine Gymmastik ?
Med venlig hilsen
Kirstine
En opfordring til forældre der gør rent:
Hvis I finder ud af at der er nogle ting på skolen der er i stykker eller trænger til en lidt
mere kærlig hånd, må I meget gerne give besked til Ulla Johannesen, der er bestyrelsens
kontakt til pedeludvalget. I kan skrive til hende på email fam.johannesen4@gmail.com
Hilsen Bestyrelsen
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Hermed en meget fin og fornem hilsen til de stolte forældrene, der har
medlemmer i White-klanen
Tak for en skøn uge.
Vi har i White-klanen arbejdet med at lave vores slot og vores skattekiste. Desuden har vi
skabt de fineste tryllestave, mystiske magibøger og fremstillet vores kongekroner og
prægtige enhjørningehorn. Vi ser frem til et brag af en festaften på torsdag , hvor vi gerne
tryller lidt og vinker til alle på fornem maner.
Ønsker alle en god weekend.
Hilsen Gunhild White og Maria White
Kære børn og forældre tilhørende Hunt-Klanen
Vi har i denne uge fået lavet en række rekvisitter og andet udstyr. Alt fra skjolde,
tryldestave til borgtårne. Børnene på holdet har været gode til at deltage, hjælpe hinanden
og komme med ideer.
Jeg fortalte baggrundshistorien om Henry Hunt: Opdragelse, forældrene Robert og Tilia,
landet han kommer fra og at han nu er forsvundet i den store mørke skov, og at hans
sværd og rustning er det eneste Hunt-Klanen har tilbage. Vi har skrevet vores karakterer,
øvet besværgelser og meget andet.
Hver dag er afsluttet med, at vi har kåret to elever til Hunt-prisen. Den får man hvis man
har været god til at hjælpe andre eller gjort noget modigt. Den første dag var det mig, som
udvalgte vinderne, men nu er børnene begyndt at udvælge hinanden.
Venlig hilsen Sofie og Jesper
Qvinn
Ivores klan er vi til natur og grøn. Påklædning til fester er uden ”mærker”. Bukser, shorts
og t-shirt er fint, afhængigt af vejret. Vi er ude under hele festen.
Venlig hilsen Karin
Noctis-klanen
Vi på Noctisklanen er stolte over, hvor gode vi er til magi og kamp. På lejren klarede vi os
rigtig godt, selvom vi har levet i skyggerne og kun er på prøve på skolen Albin. Vi glæder
os til, vi får det rigtige lærred til vore kofter og banner. Det har været i restordre. I
mellemtiden arbejder vi hårdt på at lave vore "skoleting" som er Magibøger, Tryllestave,
skjold og Magiæsker. Vi har lidt problemer med at nogle andre klaner er lidt misundelige
på de flotte ting, vi har lavet. Vi tager listig hævn senere "mua, ha ha haaaa"
Seeren fra Noctis, Akina, Klanleder af Noctis'
aka. Frederik og Vinni
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Kære forældre og børn i Ward-klanen.
Så er første teateruge ved vejs ende. Ugen har stået på en masse kreative projekter, men
også arbejde med viden, rollespilskaraktere, og dyr i fantasilandet. I næste uge skal de
sidste forberedelser på plads.
Det vil være godt, hvis eleverne er iført så blåt tøj som muligt på dagen for teaterstykket.
God weekend.
Mvh. Platon Ward (Mathias)

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Husk der er hjemmeregning til aflevering 17. juni, hvor den sidste hjemmelektie udleveres.
Vi får besøg fra 17. juni og de efterfølgende uger af Oliver som måske gerne vil gå i Blå
gruppe efter sommerferien.
Hilsen Christine
Turkis valgfag 4.
Kære forældre og elever på valgfag 4.
Fredag d. 21. juni tager vi som nævnt på filosofisk tur til Mols Bjerge. Vi kører derned i bil,
og jeg vil høre/håber at det er muligt, for nogle af jer forældre, at komme og hente børnene
dernede kl. 16.15. Bus er simpelthen omstændigt. I må gerne sende besked til mig med
jeres børn.
Mvh.
Mathias

SFO:
Kære forældre og børn
I den her uge har børnene været meget ude. Vi har en gruppe drenge som har det rigtig
godt med at køre på løbehjul, vi sørger selvfølgelig for at de har cykelhjelm på. HUSK at
skrive på ferieplanen om jeres børn skal passes i uge 27, 31 og 32.
Fredagsmad
Uge 24: SFO
Uge 25: SFO
Uge 26: SFO
Rigtig god forlænget weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

