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Fredagsbrevet uge 18 
Nyt fra ledelsen 
 

Kære alle. 

Foråret er med sikkerhed over os og de skriftlige prøver for Turkis er i fuld gang. Næste 

uge er der endnu et par skriftlige prøver før Turkis kan begynde at forberede sig på de 

mundtlige afgangsprøver i juni. 

 
Indskolingen og mellemtrinnet er i fuld gang med at forberede gruppelejrene i uge 21.  

Lærerne og ledelsen er i fuld sving med at planlægge næste skoleår. 

Såvel lejr som næste års fagfordeling vil I alt sammen høre meget mere om. 

 

Husk Dialogmødet d. 17. Maj 

Til kalenderen skal I allesammen huske at sætte et stort kryds i kalenderen tirsdag d. 17. 

Maj kl 19-21. for der er det tid til vores store årlige Dialogmøde. 

I år får vi besøg af Søren E. Hansen der er formand for vores skoleforening - 

Lilleskolernes Sammenslutning. Søren kommer og holder foredrag for os omkring 

Lilleskolens historie og nuværende og fremtidige udfordringer. Udover foredraget vil Søren 

deltage i den efterfølgende debat omkring hvor NDF skal hen fremover. 

Jeg håber I vil møde talstærkt op til en aften med fokus på lilleskolen og fremtiden.  

Der vil blive serveret kaffe og kage under arrangementet. 

Vel mødt. 

 

Husk sommerfesten lørdag d. 18. juni 

Vores årlige og store sommerfest afholdes vanen tro den sidste lørdag før sommerferien. 

Alle vores børn skal optræde - så programmet for dagen er fyldt med musik og 

optrædender. Alle klasser er ansvarlig for en bod. Som noget nyt i år skal man ikke 

medbringe sin egen mad. Mad kan i år købes i madboden. Programmet følger så snart det 

er færdigt. 

Sommerfesten kan kun afvikles hvis alle børn deltager, så husk venligst at dagen tæller 

som en skoledag og der er derfor mødepligt - lige som på en almindelig skoledag. 

 

I ønskes alle en rigtig god Kristi Himmelfarts ferie. 

Bedste hilsener 
Dorte 
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Sidste udendørsdag i dette skoleår er lørdag, den 21. maj 2016 – husk at 

melde jer til på kontoret senest mandag, den 16. maj.  

 

Kære forældre – der er stadig nogle der mangler… 
I forbindelse med implementering af Viggo-net og oprettelsen af jer forældre som brugere, er vi stødt på en 

vanskelighed. Vi har brug for jeres cpr-numre, da jeres login er personligt og må ikke deles, og eftersom at 

de skal behandles med forsigtighed, så har vi nu følgende muligheder.  

- I sender en mail – det er ikke sikker post skal I være klar over. 

- I sender en seddel/kuvert med jeres barn i skole. Denne kuvert afleveres til mig/Jette på kontoret.  

Med håb om at det lykkes  

Carina  

 

Kære forældre 

Skulle I være så uheldige at gå i alarmen – så er det meget vigtigt at I ringer til vagtcentralen. Det koster 

skolen 1000 – 1500 kroner for hver gang alarmen ikke bliver afmeldt korrekt. Telefonnummeret står der, 

hvor man kobler alarmen til.  

Carina  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16.  
Rengøring i kommende weekender:  
Uge 18: Gul og Grøn 3 

 Fredag, den 6. maj låner Brit Bager – Hvid, Grøn, Rød – sal og køkken.  

Uge 19: Sølv og Grøn 4 

Uge 20: Brun og Grøn 5 

 Lørdag er der udendørsdag 

Uge 21: Bronze og Turkis 1 

Uge 22: Rubin og Turkis 2 

Arrangementer  
Uge 18 De skriftlige prøver starter for Turkis  

Mandag: skole/hjem samtaler i Hvid 
 

Uge 19 Mandag: Bestyrelsesmøde 18-21,30. 
Økonomiudvalgsmøde 17-18,15.   
Skole/hjem samtaler i Orange 
Tirsdag: skole/hjem samtaler i Orange og Hvid 
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Onsdag: forældremøde i Brun fra 17. 
Dialogudvalgsmøde 17-18,30. 
Udendørsudvalgsmøde 19-20,30.  
Torsdag: forældremøde i Sølv og Bronze fra 17 

Uge 20  Tirsdag: forældremøde i Blå.  
Dialogmøde for alle forældre fra 19-21.  
Onsdag: forældremøde i Gul og Hvid 

 
Gul stiller op, laver kaffe og 
hjælper med oprydningen.  

Uge 21 Indskolingen og mellemtrinnet rejser og OB 
har fagdage 
Projektperiode 5 for Rubin og Grøn fra 23/5 – 
31/5 

 

Uge 22   

Uge 23   

 

Så er der onsdags brev fra the Fritter.  
 

Vi har de sidste uger nydt godt af det gode vejr og har derfor været på cykeltur. Vi hoppede i 

sadlen og cyklede på tur med 20 fritter børn som var friske på en lille cykeltur.  

Der er lagt billeder op på Facebook fra turen.  

 

Vi havde også en kreativ dag i byggebyen, hvor vi lavede fedtsten og snittede træ skeer😀 der var 

fuld gang i den dernede og der blev lavet en masse flotte ting.  

Der har også været gang i det kreative inde i vores krea rum, hvor perlerne har været i centrum. 

Der er blevet lavet flotte smykker og perlepakker.  
 

En anden dejlig solskinsdag trak vi en madras ud på fliserne og lavede bryde konkurrence, der 

blev gået til den og grint en masse😀 

 

For en god ordens skyld så nævner vi lige at man ikke må have legetøj med!  

Der er en masse snak rundt omkring, så nu melder vi klart ud!  

Vi er igang med at finde ud af hvordan det skulle foregå og om hvordan vi skulle gribe det an som 

personale i Fritteren.  

Men ind til videre må man ikke! Vi skal nok melde ud, når man må.  

 

Rigtig god mini ferie fra fritter personalet😀 

 

Så er det igen tid – Grå fredagsbrev.  
Denne gange er der jo kun gået "små" to uger da vi jo har lukket torsdag og fredag.  

 

Det er med stor glæde at vi fortæller at de sidste Hermand babyer, er kommet med hjem idag😀 

Det har holdt hårdt, men børnene har syntes godt om Hermand, især på de dage hvor vi bagte 

ham.  
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Vi har i disse uger arbejdet med bogstaverne i vores navne. Vi har fået nogle monster bogstaver, 

som vi skulle bruge til at skrive med.  

Alle børnene var oppe og finde de bogstaver som de skulle bruge i deres navne, og har derefter 

farvet dem og klippet dem ud. Når vi alle sammen er færdige med dem, bliver de hængt op i 

klassen😀 

 

Så var det også i disse uger, at vi endelig fik vores helt egen store ven. Alle de små Grå har 

glædet sig meget til denne dag, hvor de fik at vide hvem de skulle være sammen med. Jeg har lagt 

billeder af de små med deres store venner ind i gruppen på Facebook.  

 

Vi arbejder stadig meget med lege makker, så alle børnene kommer til at lege med nogle 

forskellige. Vi gik en tur med i anlægget, hvor der er en dejlig legeplads. Det var en meget stor 

øvelse for dem at de kun måtte lege med deres lege makker dernede, men en god øvelse i at blive 

fastholdt lidt.  
 

Vi har også lavet en lille hemmelighed som især mødrene opdager søndag🙈 

 

Vi minder jer alle sammen om at tjekke om der er skiftetøj i deres kasser, da de hurtigt kan stå og 

mangle😀  

Så minder vi også om at der børneorm på skolen, så husk at tjekke😀 

 

Simone og Nadia 

 

Bronze fredagsbrev på en onsdag udgår 
 

Brun 

 

Tak for skole hjem samtalerne i sidste uge - husk at der er forældremøde onsdag d. 11. maj kl 

17.00-18.00, hvor vi bl.a. skal snakke lejr i uge 21 og have valgt/genvalgt nogen til forskellige 

udvalg. 

 

Som I ved, har vi haft Noah på prøve i sidste uge og denne (korte) uge, og jeg kan fortælle jer, at 

Noah ikke skal gå på Norddjurs Friskole. Jeg har fortalt klassen det i dag, og nu ved I det også. 

 

Da vi lige har haft samtaler og vi allerede i næste uge har forældremøde, har jeg ikke mere nyt.  

 

Håber I får en god forlænget weekend. 

 

Mvh 

Brian 
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Kære forældre i Sølv. 
 

I næste uge skal vi have forældremøde, hvor hovedemnet er lejr. I den sammenhæng er vi i 
klassen og undervisningen i gang med at læse om istiden, dyrene, stenalderfolkene med henblik 
på at forstå istidslandskabet i Silkeborg bedre. 
 
Flytningen til mellemtrinet har været ganske god, men Sølv har pludselig glemt, hvordan man laver 
tjanser, at man skal tage skoene af og andre ting. Det er vaner, der lige skal indarbejdes igen, men 
det skal vi nok få gjort. 
 
Ellers er vi glade. Elliot og Vilhelm har lavet elevernes onsdagsbrev denne gang.  
Læs det og nyd det. 
 

 

 

Kære Rød 

 
Lige et lille onsdagsbrev med en lille reminder til de sidste skole/hjemsamtaler, samt et opdateret program 

for lejr. Med bl.a. afrejse og hjemrejse tider. 
 
Skole/hjemsamtaler i rød klasselokale: 
 

 Ons d. 18. Maj 

13.40-14.00 Henriette 
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14.00-14.20 Kasper 

14.20-14.40 Marie 

14.40-15.00 Malthe 

15.00-15.20 Mike 

15.20-15.40 Mathilde 

15.40-16.00 Nis 

16.00-16.20 Noah 

16.20-16.40 Rose 

16.40-17.00 Sif  

17.00-17.20 Signe 

17.20-17.40 Oscar M 

  

 

 

Foreløbigt program for lejr: 
 
Jeg drømmer om at vi kan have cykler med på lejr i Aalborg. Så hvis nogen har lyst til at køre en trailer med 

cykler til Aalborg og/eller hente cykler, vil det give en helt anden frihed end gang og bus. Har nogen en helt 

anden løsning på hvordan vi får cykler til og fra Aalborg, modtages de gerne.  
 
Jeg har forsøgt at lave et program for lejr hvor vi kommer omkring de sidste huller i fællesmål og samtidig er 

nogle aktiviteter vi ikke kan hjemme og alle kan være med.  
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen Afg kl 9.00 Frivilligt morgenløb Frivilligt 

morgenløb 
Frivilligt morgenløb Ank. 

14.23 

Formiddag Svømmehal 
9-10 undervisning i 

livredning v/Jeanette  
10-11 fri leg i Aqua Fun  

* venter på 

beskæftigelse. 
Tennis 9-12 
 
Undervisning med to 

instruktører. 

Eftermiddag Indkøb og 

udpakning 
13-14 
 
Street og hip hop 

Aalborg klatrepark 

12-16 
Fri i Aalborg  

Aften 17-19 madlavning, spisning og oprydning. Fællesspisning buffet  

 

 
 vi har en forespørgsel på pistolskydning, som vi venter bekræftelse på. 
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God Kr. Himmelfartsferie  
Jeanette 
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Orange 
 

Her I Orange gået det godt. Vi har fået en ny pige i klassen, endnu en Ida, som vi har valgt at kalde 

Ida H, så nu har vi to Ida'er og en Ida-bella. Mon der kommer flere når vi rykker i OB;-) 

 

Vi er I fuld gang med forberedelserne til vores lejrtur - denne gang går turen til Bornholm. 

Selve planen for turen kommer engang i løbet af næste uge. Men vi kan da oplyse, at der er 

afgang fra Grenås busstation kl. 6:50 søndag morgen den 22. maj. Det betyder, at vi skal stå tidligt 

op! Og det hader drengene, så deres forældre bliver nok nød til at tvinge dem op af sengen.... 

måske et lille glas vand i hovedet kan hjælpe på det;-) Vi er hjemme igen fredag den 27. maj ca. kl. 

15:23 .... hvilket betyder - op senest klokken 5.00 fredag morgen!!   
 

Vi har fået nye arbejdsmakkere i dansk og matematik. Det er så vi kan arbejde bedre med mindre 

snak og pjat - og være mere koncentreret i timerne. Indtil videre ser det ud til at fungere godt. 

Arbejdsmakkerideen virker perfekt og vi satser på at det virker, så der kan komme arbejdsro og 

seriøst arbejde i timerne. 

 
VI HYGGE IKKE - VI ARBEJDER!!! 
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HUSK, der er skolehjemsamtaler mandag og tirsdag i næste uge. Her er tidsplanen: 

 

 

Mandag den 9. maj 2016 Tirsdag den 10. maj 2016 

14.05 - 14.25 Malthe L 12.30 - 12.50 Christoffer 

14.25 - 14.45 Ida-Bella 12.50 - 13.10 Julie 

14.45 - 15.05 Johanne 13.10 - 13.30 Mathilde 

15.05 - 15.25 Loke 13.30 - 13.50 William 

15.25 - 15.45 Fiona 13.50 - 14.10 Frederik 

15.45 - 16.05 Josephine 14.10 - 14.30 Karoline 

16.05 - 16.25 Maiken 14.30 - 14.50 Laust 

16.25 - 16.45 Marcus 14.50 - 15.10 Malthe M 

16.45 - 17.05 Ida T 15.10 - 15.30 Oliver G 

  15.30 - 15.50 Tais 

  15.50 - 16.10 Ida H 

 
 

Vi håber at i alle får en god ferie. 

Kh. Orange 
 

 

Kære Rubin og forældre.  
(Referat fra forældremødet indeholdt i tekst) 

I den kommende tid vil der forekomme skemabyt mellem lærerne på grund af afgangsprøverne. 

 
Lejrliv: 

Lilleskolernes Musik & Teaterfestival afholdes i år på Gudenåskolen i Ry man 20. juni til onsdag 

23. juni. Der vil være afrejse fra Grenaa Station mandag formiddag. Vi skal bruge telte (indtil videre 

har vi tilsagn fra Lærke 4 pers, Ronja 4, KA 4 og Kia 6). Pakkelisten lægges ud i både fredagsbrev 

og på fb-gruppen i tiden op til afrejsen. Det eneste, de har brug for er lommepenge til snoller, da al 

anden forplejning er sørget for. Der vil døgnet rundt være frugt tilgængeligt. 

 
Fagligt: 

Projektet med Grøn gruppe begynder tirsdag i uge 21 og slutter onsdag i uge 22. Jeg sagde på 

mødet i går, at der vil gå 14 dage, før I hører mere - og det er jo noget vrøvl, for I får alle mere info 
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kommende uge, når lærerne har holdt endnu et møde om processen. Selvom det er musikken, der 

er i højsædet, så er arbejdsområderne allerede nu døbt Musikeren, Journalisten og Kunstneren. 

 

Der er fortsat brug for hjælp og opstramning til at huske skoleting og lektier. På mødet aftalte vi, at 

alle lektier samles på lektietavlen, som fotograferes og lægges ud på fb-gruppen. Det er dét, vi kan 

gøre herfra. 

 

I forhold til snak og efterfølgende diskussion om sko i fysik og idræt fik jeg endelig afklaring med 

Eskild her til morgen - og I har jo ret: Man skal bare have et par indesko til det hele! Altså 

idrætssko til brug i salen OG fysik. Til gengæld vil vi gerne, at alle har indesko. 

 
Udvalgsposter:  

Kontaktforældre: Karen (Mille) / Helena (Valdemar)  

Udendørsudvalg: Frank (Kris) / Bent (Marius)  

Dialogudvalg: Klaus (Lærke) / Vicky (Sophie)  

Rengøring: Vivi (Ronja) & Pia (Nete) 

 
Socialt: 
Trine og Ikki stillede forslag om at skabe nogle sociale rammer for klassen med eller uden indhold 

(fx bål og skumfiduser, film og pizza, fisketur, bowling.) Det sker ud fra flere børn egen efterlysning 

på mere social aktivitet sammen udenfor skoletiden - ikke det store, men for hyggeligt samvær. 

Vi kan prøve at åbne op for forskellige måder at være sammen på, børnene kan selv byde ind med 

indhold og udformning af rammer. 

Formålet med indsatsen er at hjælpe dem til selv at begynde (og turde) at tage initiativ. Jeg hører 

børnene ad, om de er interesserede - og eventuelt nedsætte en børnearbejdsgruppe til udvikling af 

ideer og forslag. Trine, Ikki, Karen, Anton, Marianne o. fl. vil gerne hjælpe det igang. 

 

Robert tager drengene med på en overlevelsestur her inden sommerferien. I den forbindelse har vi 

brug for en eller to frivillige fædre til at hjælpe og hygge om drengene. Jeg vil gerne være med til at 

lave aftensmad enten her på skolen eller hjemme hos nogen som afslutning på dagen. Robert og 

jeg melder en dato ud snarligt. 
 

Derudover skal vi fremover have en fast dagsorden til møderne, hvor de forskellige poster kan 

orientere eller tage info med fra forældregruppen, herunder dialog- og kontaktforældre. 

 

Hermed ønskes I alle en god og ekstra lang weekend! 

 
Kh, Helena  

(sms/mobil: 2028 7805 - man-tors kl 8-17 eller mail: helena.roenneburg@mail.dk (døgnet rundt, 2 

hverdages svartid) 

mailto:helena.roenneburg@mail.dk
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Grøn fredagsbrev på en onsdag udgår 

Kære Turkis! 
 

I skrivende stund er klassen i fuld gang med diktat  Uhh, hvor er det spændende! (især for 

dansklæreren)  

Alle har fået skema for de kommende uger på mail. De ligger også på FB. Og så håber jeg, at alle 

er inviteret med i gruppen på FB, der handler om dimission. Vi holder dimission for Turkis på 

skolen fredag den 17. juni kl 14.00. Husk at den efterfølgende fest er jeres private fest, og at I selv 

står for arrangementet af den. I kan være i OB, hvis I ønsker det  

 

Husk også at den sidste skoleuge, uge 25, er ugen, hvor vi skal på musik- og teaterfestival. Denne 

gang går turen til Ry. Mandag til onsdag. Program og pakkeliste følger, når vi har modtaget tider 

fra DSB.  
 

God weekend....forlænget  

Jose 
 

 


