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Fredagsbrevet uge 22 
Nyt fra ledelsen. 
 

Kære alle. 

Siden sidst har vi fået alle vores indskolings- og MT grupper hjem fra lejr. Alle har haft nogle dejlige 

ture og glæder sig vist allerede til næste år. Snart skal vi alle sammen afsted på lejr igen. For 

Fælleslejren venter lige på den anden side af sommerferien. Vi glæder os allerede. 

Sommerfesten d. 18. juni… 

Forberedelserne til årets sommerfest er i fuld gang og programmet kommer i næste uge. Vi 

modtager en lind strøm af madbestillinger på kontoret. Tusind tak for det. Vi håber at modtage de 

sidste bestillinger på mandag d. 6/6. Husk at sommerfesten er en skoledag og såfremt man mod 

forventning skulle være forhindret i at deltage – så skal man kontakte mig på kontoret. 

Dimission for Turkis d. 17. juni kl 14.00… 

I år afholdes afgangsklassens dimission ikke som en del af sommerfesten, men derimod dagen før. 

Alle er selvfølgelig mere end velkomne og jeg ved, at Turkis i høj grad håber på at se så mange af 

skolens elever som muligt. Så selv om man har fået fri kl 14.00 fredag d. 17/6 – så håber vi at 

mange vil blive om være med til at fejre Turkis. 

Farvel – og tusind tak til AKT Lotte. 

Lotte Nielsen har her til formiddag orienteret mig om at hun desværre stopper som AKT lærer hos 

os med udgangen af skoleåret. Lotte er blevet headhuntet til nye spændende opgaver og selv om 

vi ærgrer os og kommer til at savne Lotte – så skal der herfra lyde et stort tillykke til Lotte med de 

nye spændende opgaver i Aarhus. Vi tager fælles afsked med Lotte på sidste skoledag d. 24.6. 

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Mange hilsener 

Dorte 

 

Kære forældre – der er stadig enkelte 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  
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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. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
Rengøring i kommende weekender:  
Uge 22: Rubin og Turkis 2 

Uge 23: Orange og Turkis 3 

 Udendørsfaciliteterne er udlånt til Brian (personale) fredag og lørdag. 

Uge 24: Rød og Turkis 

Uge 25: Hvid og Grøn 

Uge 26: Gul og sommervedligehold kan gå i gang.  

Arrangementer  
Uge 22   

Uge 23 Mandag: ansættelsessamtaler til pædstilling.  

Uge 24 Tirsdag: Dialogudvalgsmøde 17-18,30. 
Fredag: klasselærerdag og translokation for 
Turkis fra kl. 14-16 i salen. Alle er velkomne.  
Lørdag: sommerfest  

Turkis har kagebod og 
rengøring i OB søndag. 
Rød har rengøring søndag. 
Hvid sætter op og har barvagt 
i smedegården. 
Rubin har nedtagning søndag 
og barvagt i gården.  
Grøn har maden og køkkenet. 
Bronze har madboderne.  

Uge 25 Hele ugen er der gruppelæreruge 
Man-ons: Musik og teaterfestival for OB. 
Tirsdag: Bestyrelsesmøde 18-21,30. 
Økonomiudvalgsmøde 17-18,15. 
Onsdag: Sankt Hans fest i Fritteren 
Torsdag: skolefodbold OB 
Fredag: sidste skoledag 

 

Uge 26 Fritteren har åben hele ugen    
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The fritter.  
 

Vi har i fritteren fundet vores sytøj frem fra gemmerne, det er ikke helt en sommer aktivitet men 

ungerne er vilde med det, og syr små tasker, handsker og tæpper dagen lang.  

Vi var så heldige at få nogle strikkede lapper fra et plejehjem. De er så finde og super nemmer for 

børnene at omdanne til deres helt egne kreative ting.  

 

Vi har også benyttet solen og taget os en lille cykeltur i det grønne områder omkring skolen, mens 

nogen var på tur hyggede vi andre hjemme i fritteren med kolde fodbade i skyggen😊  

 

Der har også været åben i byggeby hvor vi lavede popcorn.  

 

Vi minder alle vores forældre om tilmelding til sommerfritter. Fristen er den 10 juni og sedlerne 

hænger overfor gå hjem sedlerne.  

Grå gruppe 
 
Sikke travlt vi har haft det de sidste 14 dage.  
 

Den første uge tog hele indskolingen på lejer, så Grå var alene hjemme. Vi hygge os det bedste vi 

har lært, og benyttede ligeledes muligheden for at udforske vores skole, i fred og ro. 

 

Solen var også med os de fleste af dagene så meget af vores "skole" arbejde blev rykket udenfor. 

Vi laver stadig troligt vores ABC. Vi har dog ændret lidt på hvordan vi gør det.  

Hvor vi før lavede nogle ark og farvede et stort bogstav, er vi nu begyndt at tage det samlet på 

tavlen. Hvordan ser bogstavet ud? hvordan skriver man det? hvordan lyder det? Hvilke ord kan vi 
ser starter med dette bogstav?  

Når vi har taget dette på tavlen, tegner børnene et billede af en af tingede fra tavlen, og skriver 

hvad det er.  

På denne måde får vi øvet en lille smule skrivefærdighed, og giver børnene lyst til at skrive ord.  

 

Vi er i denne uge gået igang med at lave ting til vores bod, til sommerfesten. Vi har valgt 3 ting vi 

vil lave, de er selvfølgelig hemmelige indtil sommerfesten. 

Det bliver jer forældre som skal passe boden til sommerfesten, men jeg laver en vagt plan som 

kommer ud og ligge på Facebook-gruppen.  

 

Jeres børn har valgt at boden skal hede Den lille grå bod😊  

 

Udover at bruge tid på vores bod så har vi i den seneste uge, haft fokus på gode venner. Jeres 

børn har været udstyret med to armbånd, lavet af sugerør. Det ene rødt og det andet grøn.  

De repræsenterede hver især en følelse samt et udtryk som vi bruger meget i indskolingen nemlig 
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rød mand og grøn mand i maven. Disse udtryk er redskaber vi giver børnene som en hjælp, i 

forhold til at fortælle os hvordan de har det. Grøn mand er relativ nem da den fortæller at barnet er 

glad og godt tilfreds. Den røde mand fortæller at der er noget der går børnene på, hvorved man så 

som voksen eller ven kan hjælpe dem, med at finde ud af hvad der giver den røde mand.  

Det er en meget overskuelig måde at sætter det op på og det giver børnene en chance for at 

mærke efter, hvordan de enlig har det i en hivet situation.  

Børnene har brugt armbåndene hverdag den seneste uge, overfor hinanden når der har været 

konflikter.  

Vi har også brugt meget tid på at italesætte hvad en god ven er samt hvordan men hjælper dine 

venner, med at få grøn mand i maven.  

 

 Vi er så heldige i Grå at vi på mandag får en ny dreng på prøve. Hans navn er Noa og vi i klassen 

glæder os meget til at hilse på ham og Byde ham velkommen.  

 

Vi minder også jer alle sammen om, sommerfritter tilmelding. Fristen er den 10 juni og sedlerne 

hænger overfor, gå hjem sedlerne.   

 
Simone og Nadia 
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Forberedelserne til sommerfesten er i fuld gang, da ambitionerne er ret høje i år. De har selv været 

med til at bestemme boderne/aktiviteterne, og vi tror på, at resultaterne bliver vildt gode. 

 

Vi søger bamser, som vi må bruge som præmier til vores lykkehjul, så hvis I selv har eller kender 

nogen der har bamser i overskud, så tager vi meget gerne imod. Jeg kan ikke helt overskue, om 

de er ansvarlige nok til selv at stå i boderne/ved aktiviteterne. Jeg kan ikke dele mig i 3, så hvis I 

forældre har lidt tid til sommerfesten, så må I meget gerne hjælpe børnene med 

boderne/aktiviteterne. Jeg regner med, at vi når at lave alle tingene færdige i god tid, så vi også 

kan nå at 'øve' hvordan det er at afvikle en aktivitet og modtage penge og evt. betale tilbage.  

 

I formiddags modtog vi langt om længe post fra asylbørnene i Voldby, og de har inviteret os til 

Voldby på onsdag d. 8/6. Jeg har mulighed for at rykke lidt rundt på timerne, så jeg vil kunne have 

Brun i 1. og 2. modul. Jeg har dog tjekket bustiderne fra Grenaa til Voldby og hjem igen, og det ser 

desværre ikke så godt ud. Vi vil kunne tage en bus hjem fra Voldby kl. 12.10, men vi kan ikke 

komme til Voldby. Den eneste mulighed er, at der er nok forældre, som har lyst til og mulighed for 

at køre os fra Grenaa til Voldby engang mellem 8.30 og 9.30. Jeg vil derfor gerne have en 

tilbagemelding, hvis I har mulighed for det. Send en besked på Facebook eller en SMS. Jeg må 

ikke tage alene afsted med børnene, så jeg skal også have undersøgt muligheden for at få enten 

Robert eller Sophie med. Hvis det ikke er muligt, så kræver det altså at én af Jer kan tage med. Så 

send også gerne en besked, hvis du/I har mulighed for det.  

 
God weekend og ferie 
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Sølv gruppe 
Kære Sølv  

Endnu engang tak for en dejlig lejr. I er nogle skønne unger med nogle hjælpsomme og søde forældre. Næste 

år tager vi til månen eller på bjergenes toppe eller på lang vandretur eller noget helt andet.  

I denne uge er vi begyndt på forberedelserne til sommerfesten, hvor vi skal have en spændende 

tophemmelig bod og synge nogle gode sange. Vi har også arbejdet med en ny historie om modsætninger og 

besjæling. Besjæling er det litterære forhold, hvor begreber får menneskelige egenskaber og bliver i stand til 

at føle og handle. Det er der kommet følgende digte ud af:  

 

Natten sover, når jeg står op.  

Varmen varmer mig.  

Månen prutter på mig.  

Og solen danser for mig.  

 

Månen går en tur.  

Varmen fryser.  

Morgenen sover.  

Natten smiler til mig.  

 

Månen smiler.  

Kulden puster.  

Varmen sveder.  

Natten er træt.  

 

Solen sover og vågner.  

Den spiser is.  

Når den er færdig, løber den en tur.  

Så er den hjemme igen.  

 

Varmen spiser pizza i skoven.  

Imens leger kulden.  

Solen danser, når jeg står op.  

Månen smiler, når jeg sover.  

 

Solen danser.  

Natten går ned.  

Månen smiler.  

Solen går ned.  

 

Månen smiler,  

når solen går ned.  

Natten surmuler,  

når solen står op.  

 

Solen danser.  

Morgenen vågner.  

Natten græder.  

Varmen bager på os.  

 

Og med disse lyriske toner ønskes i alle en vældig god weekend.  

Gitte. 
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Kære gul og forældre, 
 

Mange, mange tak for en super dejlig lejr. 

 

Gul er simpelthen en rigtig dejlig gruppe: Der er en god stemning mellem børnene og de har det godt med 

hinanden på kryds og tværs. Det var en fornøjelse at rejse med dem! 

 

Det fungerede godt, at pigerne og drengene boede i hver deres hytte. De hyggede sig med at have deres 

eget lille hus. De var gode til at hjælpe hinanden med at lave mad, rydde op efter maden og vaske op. De fik 

lidt hjælp til, hvordan man vasker op i hånden, så det kan de sagtens nu... 

 

Vi vekslede lidt mellem at spise hver for sig i hytterne og at spise sammen alle mand. Det kom der jo 

forskellig hygge ud af. ( Særligt drengene nød at få lov til at spise foran fjernsynet den ene aften...) 

 

Vi var på et par gode udflugter, hvor vi fik gået lidt, lyttet noget og oplevet en del. 

De er nogle søde børn at have med rundt. De er høflige, rolige, interesserede og meget venlige overfor dem 

vi mødte. 

 

I år var der også lidt ventetid her og der, da vi rejste med bus og tog. Det tog de rigtig fint og fandt ud af at 

slappe af og hygge sig i den tid. 

 

Der var hygge på kryds og tværs, drenge og piger sammen og hver for sig. Hygge i den store gruppe og 

hygge i små grupper. 

 

Mange tak for hjælpen til Peder og Mai-Britt. 

Tak for alt det dejlige hjemmebag! 

 

 

Venlig hilsen Robert og Lise Lotte 

 

Kære alle i Blå. 
 

Vi tog lige det dejlige vejr med hjem fra Samsø! Hvor var dér altså dejligt, og 

hvor er det altså svært at sidde inde og lave skolearbejde igen ;-) 

 

Men Blå er i gang. De har arbejdet med turen og har jo noget, de skal nå inden 

ferien. 

Mandag skal deres boganmeldelse afleveres, og de har en del grammatik, de stadig 

arbejder med. 

 

Igen må jeg sige, det var en helt fantastisk tur vi havde sammen med Hvid.  

Hvor vi grinede!! 

Tak for det, Blå -og en kæmpestor tak til dig Ebbe, for at hjælpe til på turen.  

 

Om 14 dage, lørdag den 18/6, er der sommerfest. 

Her vil der være boder, børnene selv står i kl. 13.30. Jeg skriver ikke mere her 

om det nu. Vigtigt er det dog at sige, at der er mødepligt for alle børn kl. 

13.30 denne lørdag. 
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Rigtig dejlig weekend til alle, nyd sommervejret - og i næste uge vil jeg bede 

jer holde øje med bloggen. For mere information om sommerfesten. 

 

God weekend :-) 

 

Kh. Louise 

 

 

 

Orange fredagsbrev kommer på bloggen grundet tekniske vanskeligheder.  

 

Kære Rubin og forældre. 
 
Det bliver et meget kort fredagsbrev denne omgang. Endnu en gang tak for en virkelig god 

samtalerunde! Lige om lidt er der sommerfest, så husk at bestille mad til familien. Bestillingssedler 

er uddelt og sendt ud på mail. 

 

Det ser lige nu ud til, at vi har helt styr på teltsituationen til M&T festival - følgende har budt ind: 

 

Lærke 4 pers 
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Ronja 4 
Karl Alfred 4  
Kia 6 
Nete 6 
 

Tak for hjælpen, den sætter vi stor pris på! Skulle det vise sig, at I alligevel ikke kan hjælpe med 

telt, må vi tage den på fb-gruppen. 

 

Pakkelisten til M&T Festival lægger jeg ud på fb-gruppen, når vi kommer tættere på. Det vigtigste 

er dog, at alle har en sovepose, liggeunderlag og varmt tøj til nætterne. Den er som regel altid den 

samme som til fælleslejr.  

 
 

Rejseplan: 
 
Mandag 20. juni 

Kl 9.15  mødes vi på Grenaa Station (vi rejser sammen med Turkis) 

Kl 9.29  afgår toget til Aarhus, hvor vi skifter og kører videre mod Ry. 

 

Kl 11.59 ankomst til Ry, hvor vi bliver hentet i bus og kørt til Gudenåskolen 

 
Onsdag 22. juni 
Kl 12.09 afgang med tog fra Ry Station, skift i Aarhus (vi rejser alene hjem igen) 
Kl 14.24 ankomst Grenaa Station 
 
Det er ikke tilladt at ryge eller indtage alkohol. Vi tillader heller ikke energidrikke. Hvis man 

insisterer på at man skal ryge, kræver det en skriftlig tilladelse hjemmefra. Overtrædes disse få 

regler, medfører det hjemsendelse for egen regning. 

 

Torsdag 23. juni afholder vi den årlige fodboldturnering, som er en tradition i OB. Vi mødes på 

stadion kl 8.30, og I har fri igen kl 11 - I skal altså ikke tilbage til skolen bagefter. 

 
 

Mange weekendhilsener fra klasselæreren 

(helena.roenneburg@mail.dk / mob 2028 7805 - husk træffetid: man-tors 8-17) 

 
 

Kære forældre i Grøn 
 

Hold nu helt op altså! Grøn og Rubin har simpelthen bare arbejdet helt igennem fantastisk med 

David Bowie. I får glæden af at opleve, hvad de har lavet i sidste og denne uge, under 

sommerfesten - glæd jer! 

 

“We can be heroes, just for one day” - David Bowie 

 

mailto:helena.roenneburg@mail.dk
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Vi følger planen for resten af året, som I kan finde i sidste fredagsbrev, men for at opsummere, så 

går dansk- og historietimerne stadig med romantikken, essay-genren og læseprøve. 

 
Husk jeres madlavningstjanser til sommerfesten.  
 
Rigtig god weekend til jer alle! 
 
De bedste hilsner  
- Stefan 
 

Kære Turkis! 
 

Det er fredag og solen skinner......hvad mere kan man ønske sig☺️  

 

Musik- og Teaterfestival 2016 
 

Som I ved, er der jo lige om lidt Musik- og Teaterfestival....i uge 25; 20/6 - 22/6. I år skal vi til Ry. 

 

Vi skal mødes på banegården mandag kl 9.15.... med forventet ankomst i Ry 11.59 

 

Ankomst Grenaa banegård: onsdag 13.23 

 
I skal medbringe: 

• Tøj tilpasset vejret (tjek DMI) 

• Toiletgrej og håndklæde 

• Stor madpakke der skal holde til aftensmaden (der plejer dog at være frugt/brød når vi 

ankommer) 

• Evt medicin (klasselærer skal have besked om, hvad der medbringes og evt opbevare) 

• Lommelygte...evt sovedyr 

• Man må gerne medbringe Tlf og andet elektronisk udstyr.....vi gider dog ikke, at se fjernsyn, 

køleskabe, elbiler og lign.  

• Sovegrej...liggeunderlag, sovepose mm 
 

Husk at pakke således at I selv kan håndtere al jeres oppakning. 

 
Det er ikke tilladt at ryge eller indtage alkohol. Vi tillader heller ikke energidrikke. Hvis man 

insisterer på at man skal ryge, kræver det en skriftlig tilladelse hjemmefra.  

Overtrædes disse få regler, medfører det hjemsendelse for egen regning!  

 

Vi har bestilt solskin, hygge og god musik. Desuden vil der være mulighed for at deltage i 

workshops.  
 
God weekend 
Jose 
 
 


