Kalender:
9. - 12. okt.

Grønt Flag-uge omkring vand

13. okt.
23.+24. okt.
26. + 27 okt.
31. okt.
1. nov.
2. nov.

Motionsdag

3. nov.

Lygtefest i Børnehaven
Foredrag: ”Halv mand - helt menneske” kl.19-21

6. nov.
7. nov.
13. nov.

Skole-hjemsamtaler i 3. kl.
Pædagogiske dage for hele personalet
Skole-hjemsamtaler i 4. kl.
Skole-hjemsamtaler i 0. kl.
Skole-hjemsamtaler i 4.+ 9. kl.

Skole-hjemsamtaler i 0.+ 7. kl. + 8.kl. - Camp U
Skole-hjemsamtaler i 7. kl.

15. nov.
16. nov.
21. nov.

Førskoledag + Sangaften for skolekredsen kl. 19-21
Skole-hjemsamtaler i 2.+ 5. kl.
Skole-hjemsamtaler i 5 .kl.

22. nov.
28. nov.
30. nov.
1. dec.
6. - 8. dec.
11. dec.

Fagtemadag - 4.-9.kl. i Odense Teater

13. dec.

Lucia + morgenmad for støttekredsen
Julekoncert i Valgmenighedskirken kl.19-21
Forældrekaffe i børnehaven
Juletræsfest kl. 17.30-20

14. dec.
15. dec.
18. dec.
19. dec.
3. jan.

Skole-hjemsamtaler i 2. kl.
Skole-hjemsamtaler i 9. kl.
Julepyntedag
6.kl. lejrtur til Århus
Fagtemadag

Juleafslutning. Eleverne går til ferie kl. 11.45
Første skoledag i det nye år - efter det nye skema!

Nyt fra skolen
Kort praktisk info:
 Skal man bede sit barn fri i mere end en dag, skal man skrive besked på intra både til teamlærere
og til kontoret. Lærerne er ikke forpligtede til at lave særlige lektieaftaler for fraværsperioden for den
enkelte elev.


HUSK INDESKO PÅ SKOLEN HVER DAG



LYGTER og REFLEKSER er også et MUST!

Nyansættelser
1.november starter Mette
Nyfjord som fastansat lærer.
Hun overtager undervisningen
i dansk i 3.kl., engelsk i 2.,3.
og 5.kl., kristendom i 4. og
6.kl., musik i 3.og 4.kl., kor i
2.+3.kl. samt støttetimer. Vi
glæder os meget til
samarbejdet med Mette og
hendes store entusiasme bl.a.
indenfor musik.

Teitur Abrahamsen, som
allerede har været i gang et
par måneder i det skema, som
Mette overtager, har vi ansat
skoleåret ud som støttelærer.
Vi er glade for at kunne
beholde Teitur, og han er glad
for at få sit praktikår hos os,
inden han tager tilbage på
Lærerskolen.

115 ansøgere har søgt pædagogstillingen i børnehaven, så det er en meget stor opgave at vælge dem ud,
der skal til samtale. For børnehaven bliver det rigtig godt at få en ny fast kollega til at dele arbejdet omkring
børnene med.
Tillykke, tillykke til Camilla, som skal føde til foråret. Måske vi allerede nu kan finde en pædagog blandt
ansøgerne, som vil sige ja til at overtage i barselsorlovsperioden.
Vikarer i dette skoleår:
Som tilkaldevikarer er vi heldige, at der er en række unge, som hjælper os:

Josefine

Sebastian

Sørine

(lærerstuderende)

Thea

Line

Emma

Nicoline og Emilie
(vikarer i børnehaven)

iPads
De ER kommet! I uge 43 har Jan og Dan en opsætningsdag sammen med en konsulent fra Com2iG, og så
er et klassesæt klar til at tage i brug.
SSP - Digital dannelse
Mange fik d. 27. sep. et rigtig godt foredrag om risikoadfærd på de sociale medier og forklaringer på, hvorfor
det er vigtigt at snakke med de unge omkring brug af medierne og omkring god og dårlig adfærd på de
sociale medier. Lærerne vil på pædagogiske dage forholde sig til, hvordan debatten med eleverne omkring
de sociale medier gribes an på Stige Friskole.
Som forælder kan man hente inspiration på dette link: https://digitaldannelse.org/soehus/
Legepatrulje
Et nyt hold elever har meldt sig på banen som årets legepatrulje. Efter succesen fra sidste skoleår har Lasse
uddannet et nyt hold, der sætter gang i leg og bevægelse udendørs eller i salen. Der gives besked til
morgensang på de dage, hvor man som elev kan deltage i aktiviteterne.
Pædagogiske dage
I skrivende stund er næsten alle brikker faldet på plads mht. forældrepasning/-undervisning d. 26. + 27. okt.
Vi ser frem til at høre eleverne fortælle om dagene, og glæder os til at kunne bruge tid i personalegruppen til
fælles fokus omkring emner i forhold til Stige Friskole samt tid til fælles oplevelser.
Invitation til sangaften
Har du lyst til at synge sange, primært fra den danske sangskat, så mød op i Fællesrummet onsdag d. 15.
nov. kl. 19-21. Der vil være korte fortællinger mellem sangene. Trine er ved klaveret, og aftenen henvender
sig især til forældre og medlemmer af støttekredsen. Der vil være kaffe og kage midtvejs.
Foredraget ”Halv mand - helt menneske” af René Nielsen
René vil fortælle om, hvordan vi bedre vil kunne håndtere forandringer - selv er han et levende eksempel.
Det foregår i Fællesrummet mandag d. 6. nov. kl. 19 - 21.
6. - 9.kl. har mødepligt, og forældre til disse klasser opfordres til at deltage, men alle fra skolekredsen er
velkomne.

Teatertur for 6.-9.kl.
En oplevelse i Charles Dickens univers med Oliver Twist på Odense Teater venter forude for elever og
lærere i 6.-9.kl.
De yngste elever har fagtemadag og får chancen for at komme i teatret til foråret.
Førskoledag
Nu er vores 0.kl. kommet godt i gang, og vi byder velkommen til næste årgang, som får en eftermiddag på
skolen d.15.nov. Der er igen en fuld årgang, der står på spring med friske drenge og piger til kommende
forårsSFO pr. 1. marts.
Julemåneden
Julemåneden lister sig ind på os og Luciapigerne (piger fra 5.+ 6.kl.) har længe øvet fredag eftermiddag.
December byder, traditionen tro, på julepyntedag, d. 13. Lucia til morgensang med besøg af støttekredsen
og om aftenen koncert i Valgmenighedskirken og selvfølgelig juletræsfest d.18. med 4.klasses juleskuespil.
Hver morgen synges julen ind, og der vil dukke særlig julefortællinger op, som der i øjeblikket hviskes om i
krogene….
Mere info om julens arrangementer kommer på intra.

Nyt fra SFO
Vores første fællesfødselsdag er afviklet med børnevalgt menu og fødselsdagssang. Børnene hyggede sig
og fejrede sig selv og hinanden.
Vores fællesarrangement med børnehaven er ligeledes afviklet. ”Hurlumhejdagen” blev en succes, hvor
både børn og voksne hyggede sig. Flere forældre havde bagt til kage-saft-posten, og vi havde i år 3 forældre
til at hjælpe med poster. Det er vi rigtig glade for, - både fordi det gør arrangementet muligt, men også fordi
det er en god oplevelse for både børn og voksne, når vi sammen muliggør dagen. Tak skal I have! Flere
forældre og bedsteforældre sneg sig ind og deltog. Det var hyggeligt!
De nye 3.klasseselever har haft deres første 3.klassedag. De havde glædet sig til det, og sammen havde vi
på et formøde planlagt, at det skulle være hyggefilm med popcorn og saft. Vejret var lige til det, og de havde
en god dag. Forslag til næste 3.klassedag afleverer de på sedler i en idékasse, så det bliver spændende,
hvad der skal ske næste gang.
De tre pædagogstuderende, som har brugt SFO og børn til projekt om innovation gennem leg, er færdige.
De har sluttet af med børnene og fik her en god evaluering. De har efterfølgende været til eksamen med
resultatet, og fik 12. Det har været et fint forløb, både for dem og for os.
I fremtiden ser vi bl.a. frem til Halloween og vores pædagogiske dage.
Nyd efteråret! - Strynø.

Nyt fra Børnehaven
”En indi, to indi, tre indianere”…… 31 små indianere er snart klar til den store indianerfest, hvor vi i vores
indianerdragter skal danse regn- og soldans - ugh,ugh, lave bål, spise indianergryde og meget mere. Det har
været to spændende uger med masser af kreativitet.
Derudover har vi haft nogle skønne ture til både Hollufgård og til Bybondegården. På Hollufgård var der ud
over opdagelser i å og krat, emnet ”Fisk” på programmet. Vi rensede makreller og grillede dem over bål med
krydderurter hjemme fra urtebeddet. Børnene fik bl.a. viden om indvolde, lugt, øjne og tænder på fisk. På
Bybondegården fik børnene mulighed for at se en masse dyr – alt fra krybdyr til hængebugsvin og ride på
æsler. Vi lavede også pandekager over bål. En dejlig dag, hvor de unge mennesker på Elsesminde
Produktionsskole tog sig af os på bedste vis.
Vi havde en rigtig hyggelig bedsteforældredag med picnic udendørs, da det heldigvis var en af de bedre
sommerdage. Børnene nød at have besøg, og der blev snakket, leget og hygget. Børnene optrådte med
forskellige sange.
Det næste vi ser frem til er temauge om ”Vand”, motionsdag og den årlige ”Lygtefest” for børn og familier i
børnehaven.
Hilsner fra alle børn og voksne i børnehaven.
MED ØNSKET OM EN RIGTIG GOD EFTERÅRSFERIE TIL ALLE FRA HELE PERSONALET

