Rynkeby torsdag den 31. oktober 2019

Kære forældre i mellemtrinnet

Så er vi tilbage i skole igen efter en velfortjent efterårsferie. Vi har
rigtigt meget vi gerne vil orientere jer om, så derfor er det blevet tid til
et nyhedsbrev. Først vil vi nævne, at vi havde nogle rigtig gode dage i
”Krop og sundhedsugen” før ferien, hvor eleverne var på blandede hold
med resten af skolen rundt til forskellige værksteder. Vi så glade elever,
der både lærte noget og hyggede sig med eleverne fra de andre trin.

Lektier
Med hverdagen tilbage igen er det vigtigt for os at sætte ekstra fokus
på de faste ugentlige lektier. Vi har konstateret, at der er en del, der
”glemmer”. Derfor vil vi bede jer forældre om at se til, at det bliver
gjort.
I matematik skal der laves to sider i REMA-bogen til hver tirsdag, datoen
står nederst på de sider det drejer sig om. Desuden skal man mindst tre
gange om ugen øve de små regnestykker, der ligger i lektiemappen og
notere det på opgørelsesarket.
I dansk er der diktat, der skal øves til hver torsdag. Hver enkelt elev
skal øve forskellige ord, alt efter hvilket niveau man er på. Det må gerne
gøres 2-3 gange hjemme i løbet af ugen. Derudover skal der læses mindst
fem gange om ugen i 20 min. Dette læste skrives i læseloggen og
underskrives af jer forældre til hver torsdag.

Skofrit mellemtrin
Efter ferien har vi haft skofrit mellemtrin, hvor det ikke er tilladt at
have udendørs sko på indendøre. Dette er ved at blive en vane for
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eleverne og fungerer efterhånden rigtig godt. Det gør, at der ikke bliver
slæbt jord og skidt med ind i klassen i den våde og kolde tid.

Åben skole
Vi holder ”Åben Skole” på Rynkeby Friskole torsdag den 7. november fra
16-19. Her vil vi på mellemtrinnet have vores egen bod, hvor vi sælger
ting, som eleverne selv har produceret. Produktionen påbegynder vi
fredag i denne uge, og den fortsætter i næste uge. Vi håber at se mange
forældre, søskende, bedsteforældre og måske nogle kommende elever.
Husk at det er obligatorisk for elever på Rynkeby Friskole at deltage i
dette arrangement. Eleverne har fået en tilmeldingsseddel med hjem i
postmapperne om ”Åben Skole”, som også ligger på hjemmesiden. Her kan
findes yderligere info.

Trivsel
Vi har startet et undervisningsforløb op ud fra filmen ”Inderst inde”.
Eleverne skal reflektere ud fra filmen, og der vil være tilhørende
opgaver, som skal løses. Dette arbejde fortsættes ind i næste uge.
Filmen ”Inderst inde” kommer i bogstaveligste forstand hele vejen rundt
om følelsesregisteret. En film om identitetens dannelse og selvforståelse
op gennem barndom og førpubertet. Den illustrerer hvordan hjernen og
følelserne arbejder og udvikles op til og med puberteten. Det er en
underholdende film, der samtidig kan medvirke til at skabe overblik over
følelserne glæde, tristhed, frygt, afsky og raseri. Vi vil gerne opfordre
jer til at spørge ind til filmen og gerne tage en snak om hvordan man
lærer at håndtere de forskellige følelser i forskellige situationer.
Vi kommer også til at have fokus på sociale medier i vores
trivselsarbejde. Vi får besøg af Børns Vilkår, som vi afholde en workshop
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for eleverne i mellemtrinnet. Denne workshop handler om digitale
fællesskaber, rettigheder og digital mobning. Gennem dialog og øvelser
inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge
kan styrke positive online fællesskaber, hvor egne og andres grænser og
rettigheder anerkendes. Her vil repræsentanter for
klasseforældrerådet også deltage, så de kan blive inspireret i forhold til
at formulere regler/retningslinjer omkring klassens samvær på de sociale
medier, som det blev aftalt på forældremødet. Datoen for denne
workshop meldes ud så snart vi ved mere.

Klasseforældreråd
Rikke (Emils mor) har desværre været nødt til at trække sig fra
forældrerådet i denne omgang. Derfor består det i øjeblikket kun af to
personer, nemlig Carina (Malthe A´s mor) og Camilla (Amalies mor). Der
kunne godt bruges en mere, så hvis nogen har lyst til at hjælpe, må de
gerne skrive til en af lærerne.

Forældresamtaler
Vi holder forældresamtaler den 20. og 26. november. Information og
tilmeldingsseddel er med som bilag til denne skrivelse.

December og jul
Om et par uger modtager i et nyt brev med information om alle de ting,
der skal ske i forhold til december måned og jul.

Venligst
Cathrine og Rune

