
 
Pigeovernatning  
Onsdag d. 11 havde vi pigeovernatning. Vi havde en rigtig hyggelig aften 
med pizza og chokolade.  Vi var inde i salen og legede med gymnastik- 
redskaberne. Derefter hyggede vi og snakkede. Der var mange grin - også 
selvom at Anette måtte hjælpe os med at huske på, at vi ikke måtte bruge 
mobiler. 
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Oranges nyhedsbrev 
Skrevet af Karoline og Mathilde

NORDDJURS FRISKOLE 20 MAJ 

Nyt fra 
matematik. 
Vi har fået et 
ugeskema som 
passer til hver 
person. 

Nyt fra fysik.

Vi har nede ved åen 
for at tage nogle 
prøver.

I sy arbejder vi frit 
men hårdt. Drengene 
skal lave godter til 
turen til Bornholm 

HUSK 
At tage godt imod Silas 

når han skal på prøve 
fra uge 22.

1
ARRANGEMENTER 

Lejrtur til Bornholm. Vi 
skal mødes på 

stationen (Grenaa) kl 
6:35

2
LEKTIER 

Husk frilæsnings bog  
og badetilladelsen til 

vores lejrtur.

3



Nyt fra Bornholm  
Når man skal pakke til Bornholm, er det meget vigtigt at I tjekker DMI for at 
se, hvordan vejret bliver. Huske regntøj og gummistøvler - måske kommer der 
en regnbyge eller to. Men tjek lige denne melding fra DMI - SOLSKINSØEN :-) 

Hvis man er en, der godt kan lide at fiske, så er man heldig, for man må nemlig godt tage sit fiskegrej 
med. Ellers håber vi på en rigtig god tur til BORNHOLM!! 

Ny dreng 
Efter lejr får vi en ny dreng på prøve.han hedder Silas og han skal se om han vil starte i vores klasse.  
Så bliver det spændende at se om han vil starte 

Skolehjemsamtale  
Vi har alle været til skolehjemsamtale hos Anette og Jeanette - sammen med vores forældre. Nu har vi fokus 
i timerne på det, som vi har talt om til samtalen. Anette husker os på (ofte), hvad det er vi har snakket om, så 
vi ikke vil komme til at glemme det!! Det betyder også at på ugeskemaet  er der mange fokuspunkter, som 
vi skal holde øje med. 

Det var alt for denne gang 

KH Mathilde og Karoline 
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ORANGE'S FREDAGSBREV 12 FEBRUAR 


