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Fredagsbrevet uge 24 
Nyt fra ledelsen. 
Kære alle. 

Vi nærmer os afslutningen af skoleåret med meget hastige skridt... men først er det tid til vores 

Store årlige sommerfest i morgen. Vi håber at se jer allesammen. 

Alle vores børn skal optræde og det skal skolens ansatte vist også  

Grønt rengøringshold er allerede i gang med at lave mad til i morgen for i år kan maden købes i madboden i 

Fritteren. 

Alt evt. overskud fra festen bruges til indkøb af nye og flere musikinstrumenter 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Sidste skoledag er fredag d. 24. juni og efter afslutning i klasserne og fællessamling i 

salen vil vi gerne igen i år invitere alle forældre til at komme forbi Fritteren til en stykke kage, en 

kop kaffe så vi i fællesskab kan ønske hinanden GOD FERIE. Der er kaffe og kage i 

Fritteren ml. 13.30 og 14.30 

 

Vi ses i morgen til sommerfesten 

Mange hilsener 

Dorte 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Først og fremmest en kæmpe tak til Søren William Johannessen for hans initiativ til og 

arbejde med punktet ”Nyt fra bestyrelsen” i fredagsbrevene. Det bliver rigtig svært at leve 

op til den høje standard, som han har lagt, men vi vil gøre vores bedste for at fortsætte 

Sørens gode arbejde med at holde alle forældre orienteret om bestyrelsens arbejde via 

punktet ”Nyt fra bestyrelsen”.  

Efter generalforsamlingen i april har vi afholdt 2 møder i den nye bestyrelse. Det første 

møde omhandlede især konstituering og et overblik over bestyrelsens arbejdsopgaver på 

årsbasis (gennemgang af årshjul). Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 

Formand: Kim Pertou Andersen 

Næstformand: Jane Møller 

Kasserer: Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlemmer i de forskellige udvalg: 

Udendørs- og vedligeholdelsesudvalg: Jens Sandgren og Frank Larsen 
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Dialogudvalg: Rie Kurdahl 

Sponsor- og fundraiserudvalg: Berit Henriksen og Dorte Albæk 

Det andet møde blev afholdt onsdag d. 15. juni. 

Personalet kunne berette om at 

 Indskoling og MT har været på en lang række spændende og vellykkede lejre rundt 

om i landet. 

 Skolen emmer af aktivitet i disse dage! Der er travlhed med klargøring til årets 

sommerfest. Alle knokler med at få de sidste ting på plads: boder, musik, 

udsmykning etc. Der er en rigtig god stemning og både lærere og børn glæder sig til 

fest.  

 Prøverne i turkis er vel overstået. For første gang har elever været til prøve i idræt. 

Dette var spændende og eleverne klarede sig rigtigt flot. Fredag d. 17.6. kl. 14 

afholdes dimission for eleverne. Et stort tillykke til turkis fra bestyrelsen!! Held og 

lykke fremover. 

 På mandag d. 20. juni drager OB på musik- og teaterfestival. NDF har for første 

gang fået æren af at skulle spille på festivallens absolutte bedste tidspunkt, - tirsdag 

aften! En rigtig hyggelig måde at runde skoleåret af på for overbygningseleverne og 

deres lærere. 

På NDF foregår den faglige læring på mange forskellige måder og i mange forskellige 

sammenhænge. I starten af skoleåret fremlægges de faglige mål i de enkelte fag i form af 

årsplaner. Som forældre kan det være sværere at få overblik over hvilke faglige 

kompetencer, der arbejdes med i andre sammenhænge. Bestyrelsen lægger derfor op til 

en synliggørelse og tydeliggørelse af den konkrete faglige læring, der finder sted i 

forbindelse med projekter, lejrture og andre ting, der afveksler med den daglige 

undervisning. Bestyrelsen vil opfordre lærerne til at beskrive dette i fredagsbrevene. 

På vegne af bestyrelsen 

Berit Henriksen og Rie Kurdahl 

 

Kære forældre – der er 58 der mangler at aflevere… 
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 sko le. 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 24: Rød og Turkis 

Uge 25: Hvid og Grøn 

Uge 26: Gul og sommervedligehold kan gå i gang.  

Arrangementer  
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    

Fredagsbrev for Fritter og Grå udgår  
 

Bronze gruppe  
 

Hvor blev den af - tiden? Om lidt er der gået et helt skoleår og inden længe går bronze børn i 1. 

klasse.   

Jeg har haft et forrygende år med 19 skønne børn, der hen mod slutningen blev til 20… året gik 

bare alt for stærkt.  
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20 ivrige, glade, frække... mest på den gode måde, eventyrlystne, stærke, søde, trafiksikre, 

nysgerrige, fantasifulde, dygtige og tillidsfulde børn, der på hver deres måde har beriget mit liv i 

dette skoleår. Tak bronze børn!   

 

Til august tage Lise Lotte over efter mig - så torsdag i 2. modul var hun på besøg i klassen for at 

sige Hej og for at lære børnene lidt bedre at kende.  

 

De to foregående uger har vi arbejdet meget i vores lejrbog samt i daglig dosis skriv... og så har vi 

selvfølgelig arbejdet med at fremstille fine sager til vores blomsterbutik / galleri som er åbent kl 

13.30-14.50 under sommerfesten… hjælp jeres børn med at passe tiden mht. hvornår de skal 

arbejde - erfaringsmæssig ved jeg, at de fleste bliver meget skuffet, hvis de glemmer det og derved 

ikke får muligheden for at sælge lidt. 

 

Den sidste skoleuge kommer vi til at bruge på at gøre dagligdosis skriv og vores lejrbog færdig. Vi 

når vist desværre ikke helt i mål med vores Multi bog, så den må der arbejdes frit i derhjemme, som 

meget man vil. 

  

Fredag - sidste skoledag - kaster turkis med karameller og så er der vandkrig. Vandpistoler må 

medbringes - ekstra tøj skal medbringes 😉 fritterområdet vil være safe base, hvis man ikke vil være 

våd 

Samme dage siger jeg farvel til bronze med lidt lækkert, så de behøver ikke at have den lille 

madpakke med den dag.   

 

Endnu engang tak for lån af jeres dejlige børn, jeg ønskeR dem - og jer fortsat lykke og glæde på 

Norddjurs Friskole 🎈🎈🎈 

 

Kærlig hilsen Anette  
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Nu er boderne ved at blive sat op og det hele begynder at tage form til årets sommerfest i morgen. 

Vi syntes selv, at det er blevet rigtig godt. Vi tror også, at der vil komme mange kunder. Alle 

boderne/aktiviteterne befinder sig ved cykelskurene og multibanen, så I ikke skal lede for meget for 

at finde jeres barn og Brun gruppe.  
 

Som jeg har meldt ud på Facebook, så er det jeres opgave at hjælpe i boden eller ved aktiviteten, 

hvor jeres eget barn er. I aftaler også selv om I vil lukke boderne/aktiviteterne tidligere eller om I vil 

fortsætte længere. Når I lukker boderne/aktiviteterne, så skal I hjælpe hinanden med at få det 

fjernet. Bordene skal op i Brun, mælkekasserne skal blive ude, due skal til vask, boldpladen skal 

tages ned og sættes i Brun, flødebollemaskinen skal enten med Sia hjem eller ind i Brun og 

bamsehjulet skal ind i Brun.  
 

Næste uge er en klasselæreruge, og her er planen i korte træk: 

 

Mandag: Brian har klassen hele dagen. Vi laver noget sammen med Rød gruppe.  

Tirsdag: Robert har klassen hele dagen. 
Onsdag: Robert har klassen hele dagen. Afslutning for Snorre. 
Torsdag: Brian har klassen hele dagen. Afslutning for Sophie. 
Fredag: Sidste skoledag med forskellige aktiviteter og vandkamp. 
 

Vi håber også på at få besøg af Yasmine, som skal på prøve i klassen. 

 

VIGTIGT: Vores læsebøger og arbejdsbøger skal de beholde, da vi vil fortsætte lidt i dem efter 

sommerferien, når de kommer tilbage, 10 cm. højere og klar til at begynde i 2. klasse :) 

 
 

God weekend 
Brian  
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Sølv 
 
Skoleårets sidste fredagsbrev. Hvor gik det dog hurtigt, dette år. Det sidste år som indskolingsklasse, det 
sidste år i "lille hus", det sidste år som nogle af de små. Og sikke et år.  
 
Eleverne har alle, hver og en, rykket sig, flyttet grænser, udviklet sig, lært om sig selv, om andre, været på 
en fantastisk lejr, taget godt imod hele fire nye elever (Ida tyvstartede dog et par uger før ferien i 1.klasse), 
sagt farvel til tre.  Vi har mødtes i respekt, anerkendelse og accept, lært - næsten - at vælge vores kampe og 
lytte til hinanden.  
 
Ovenikøbet er vi blevet meget bedre til alt det der med fag. Nogle har hoppet gennem fag-banen i fire høje 
hop, andre i tyve mindre, andre igen har spurtet igennem og væltet en masse forhindringer på vejen, andre 
igen har givet sig god tid og nøje studeret hver enkelt etape på banen. Men alle er kommet igennem på 
deres måde. 
 
I kan være stolte af jeres børn. Det er jeg. 
 
Og jeres børn kan være stolte af deres forældre. Opbakkende, søde, nysgerrige, klar med kage, boller, 
indkøb, hjælp, assistance og et skulderklap. I er en flok meget behagelige mennesker, og jeg er glad for at 
have jer som forældregruppe. 
 
Og med alle disse ord er det jo klart, at jeg glæder mig enormt meget til næste skoleår. Det første år på 
mellemtrinet. Som nogle af de store. Til samarbejdet med Gul og deres gruppelærer, til alle de spændende 
oplevelser, der venter os forude. Og naturligvis til 75km stroppetur i maj måned næste år. 
 
I morgen skal I som forældre nyde jeres børn ved sommerfesten. Køb endelig deres sæber, som de har lagt 
stor kærlighed og iderighed i. De har været kreative og rigtig dygtige til at lytte og lære. Lyt til deres dejlige 
stemmer, når de synger og brøler med på scenen. De har lagt energi og vilje i, at gøre det godt. Og de er 
blevet gode. 
 
Efter sommerfesten har vi en uge sammen, Sølv og jeg, hvor vi hver dag skal hygge, læse, stave og arbejde 
med tekster. I den uge skal de have et godt fyldt penalhus, frilæsningsbog, madpakke og drikkedunk med, 
men i virkeligheden ikke så meget andet.  
 
Vi ses i morgen til sommerfest. 

Gitte. 

 

Fredagsbrev Gul 
I dag har vi haft travlt med at gøre klar til i morgen. De har selv fundet på deres boder 

og været i gang med at pynte og finde ting frem. Nu glæder vi os bare.... 

Vagtskema for boderne ligger inde på bloggen. Børnene skal stå i en bod 2x 30 min. 

Der kommer også til at hænge et skema nede ved guls spåkone bod. 

 

Næste uge er en gruppelærer uge. Møde tiden er 8.15-13.15 hver dag. 

Vi skal arbejde med filmen: ”Der var engang en dreng der fik en lillesøster med 

vinger.” 

Derudover skal vi hygge os med Hvid en dag og en anden dag sammen med Sølv.   

Vi skal også lave vores egne små film. Derfor må de meget gerne have Ipads med og 

meget gerne med Appen Imovie på. (Flere af børnene siger, at de har i forvejen). 

 

Lise-Lotte 
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😋 FREDAGSBREV HVID 😋  
I dansk gjorde vi klar til sommerboder. Vi har også læst en historie af Kim fupz Aaekeson.  

I engelsk har vi forberedt noget med sange i grupper og præsenteret sangene i grupper om hvorfor vi har 

valgt den og hvad den handler om 

I matematik har vi lavet spil til gul og lavet det for hindanen. 

Skrevet af Noah 

 

Kære alle i og omkring Blå. 
 

Først og fremmest en stor velkommen til Emma og Daniel, som er på besøg i denne uge. Dejligt at 

se hvordan Blå igen bare nyder, at der kommer nye ansigter i klassen. Daniel og Emma kommer 

med et dejligt gåpåmod. Skønt! Daniel kender flere af jer fra fodbold i forvejen og Emma hygger 

sig sådan sammen med pigerne allerede. 

 

Jeg henviser deres forældre til jeres Facebookside, hvor håber jeg, I vil hjælpe dem, hvis de har 

spørgsmål :-) 

 

Denne uge er selvfølgelig præget af sommerfesten. Det bliver gjort klar til optræden, boder og 

forlystelser. Blå arbejder rigtig godt sammen med Hvid om, at det skal blive sjovt at komme besøg i 

deres boder. Men det holder også hårdt. Man skal blive enige om priser, præmier og ikke mindst 

arbejdstider ;-) 

 

På lørdag møder alle i Blå kl. 13.15 - så kan boderne åbnes 13.30. 

 

Til sommerfesten vil jeg gerne opfordre jer forældre til at smutte i salen. Meget af det udstillede fra 

billedkunst er lavet af Blå :-) 

 

I næste uge skal der ske lidt af hvert. 

Det er gruppelæreruge, så alle møder 8.15-13.15. Bortset fra tirsdag, hvor vi tager i Djurs 

Sommerland. Jeg tænker, vi mødes på skolen kl. 9.30. Jeg håber sådan på, at der som sidste år, er 

forældre der kan køre børnene derud og hente dem igen. 

Skriv gerne på Facebook, hvis I kan / så holder jeg godt øje ;-) 

Jeg har Sarah med igen og vi glæder os til endnu en dejlig tur.  

Afgang fra Djurs Sommerland er kl. 16.00. 

 

Vi flytter også lokale i næste uge og der er sidste skoledag for alle før sommerferien, men særligt er 

det for Turkis, som vi siger farvel til fredag i næste uge.  

De er ikke de eneste, vi siger farvel til. Også en klassekammerat stopper. Det er Thure, som flytter 

tilbage til hans tidligere skole. 

Vi håber selvfølgelig det allerbedste for ham, men hvor bliver han savnet. Både af børn og voksne. 

Heldigvis er han ikke længere væk, end der stadig kan laves aftaler om at ses, og forhåbentlig 

kommer han også og besøger os i klassen igen :-) 

 

 

Kh. Louise 



8 
 

Rød fredagsbrev 
Program for uge 21 plus fredag før sommerfest: 

Her er programmet for uge 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurssommerland:  

Torsdag tager vi i djurssommerland. Man står selv for billetten og lommepenge. Skolen betaler transporten 

til og fra med bus. Der er mulighed for at få 20 % på indgangsbilletten gennem Regina. Hvis dette er et 

ønske skal I sende mig en besked senest mandag. Bussen køre fra skolen kl 9.07 og vi er hjemme på skolen 

igen kl. 17.33. Nogen bor tæt på og i bestemmer selv om I vil følges med os fra skolen eller om I mødes med 

os derude. Det er på forældrenes ansvar hvis I gir dem lov til at tage i badeland. Hvis I gir dem lov skal jeg 

have det som en SMS.  

Sommerfesten: 

Husk at tjekke indbydelsen til sommerfesten. Glæder mig til at se alle på lørdag. 

Næste års skema: 

Det er stadig ikke officielt, hvilke lærere rød skal have næste år ud over Sarah som gruppelærer. Skemaet 

forventes godkendt af bestyrelen i aften og I kan forvente at få sendt skema ud med fredagsbrevet, indtil 

da må jeg ikke melde noget officielt ud. 

 

Vi ses i morgen 

Jeanette 

 

  

 Mandag 
d. 20. juli 

Tirsdag 
d. 21. juli 

Onsdag 
d. 22. juli 

Torsdag 
d. 23. juli 

Fredag 
d. 24. juli 

08.15 – 09.45 

Store/lille-
ven dag 

 

Landskabs-
måling 

trigonometri 

 
Flytte i OB 
med Sarah 

 

 
 
 

Djurs-
sommerland 

 
9 – 17.30 

Jeanette gir 
morgenmad 

 
Sidste 

skoledag 
med 

vandkamp 
 
 

 

10.15 – 11.45  
Medie 

fremlæggelse 
 

12.15 –  
13.15 

Flytte i OB 
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ORANGE 
I denne uge har vi arbejdet med barske billedbøger, som handler om de ting man normalt ikke taler 

om. Blandt andet vold, sygdom og mere. De fleste arbejdede sammen to og to og sammen valgt et 

emme. Vi var i billedkunst og lavede billeder til vores bøger og malede dem med tuscher og akvarel. 

Torsdag var Anette der ikke, så vi arbejde selv, og skulle nå at blive færdige med vores barske 

billedbøger. Vi regner med at vores bøger er klar til at læse på tirsdag, til vores orange hyggeaften.  

Af Karoline & Ida-Bella 
 

  

 

Hygge dag 

sammen med 

Bronze 
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Her er programmet for næste uge. 

 

UGE 25 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.15 - 9.00 

Filmpremiere 
Forberedelse til 

hyggeaften 
Matematikdage 

Djurs 
Sommerland 
Vi mødes kl. 

8.45 på skolen 
og er hjemme 
igen omkring 

17.30  

Sidste skoledag 
Vandkamp, 

karameller og 
farvel til Turkis. 

 

9.00 - 9.45 

9.45 - 10.15 Frugtfrikvarter 

10.15 - 11.00 Orange flytter i 
OB 

Færdiggørelse 
af barske 

billedbøger 

Forberedelse til 
hyggeaften  

Matematikdage 11.00 - 11.45 

11.45 - 12.30 Spisefrikvarter 

12.30 - 13.15  Fri Matematikdage 

 
 
Her er skemaet for den sidste uge. Mandag er der flyttedag - Orange rykker over i OB. Tirsdag forbereder vi 

til Orange-hygge-farvel-komsammen. Der skal bages pandekager og brownies og pyntes op. Vi mødes alle 

kl. 17 og hygger os i et par timer med leg, pizza, burger og lækker dessert:-) 

Onsdag skal Orange "lege" med Jeanette .... noget med geometri. Torsdag tager vi i Djurs Sommerland - 

husk sæsonkort eller penge til indgangen (200 kr.). I bestemmer selv hvor mange penge I har med. Badning 

er tilladt, men jeg skal have en sms-tilladelse fra forældre om at jeres barn må gå i vandland. 

Fredag er sidste skoledag med vandkamp og karameller - så husk skiftetøj! 

Det var alt herfra 

På gensyn i morgen lørdag 

Anette 
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Kære Rubin og forældre. 
 

Følgende har telte med på festivalen. Teltene transporteres i vores musikbus, der venter på 

stationen mandag morgen. 
 

Lærke 4 pers 

Sofie 4 pers 
Karl Alfred 4  
Kia 6 
Nete 6 
Kristoffer 2 
 
 

Pakkeliste M & T Festival 2016 
 
Sovepose & liggeunderlag 

Tandbørste & toiletgrej 

Gummistøvler & regntøj (tjek vejrudsigten op til) 

Varm trøje 

Lommelygte & sovedyr 

Evt. hovedpude & håndklæde 

Varmt nattøj - det har det med at blive meget koldt ;) 

Ekstra tæppe til natten (eventuelt) 

 

Evt. medicin (kan aftales og opbevares af gruppelærerne) 

 
Lommepenge til snacks og sodavand - al anden mad og frugt udleveres gratis som en del af 
forplejningen 

 
 

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. 
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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. 

 
Vi ses i morgen til sommerfesten! 
 

Mange weekendhilsener fra klasselæreren 

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

 

Grøn fredagsbrev 
- Udgår, da Stefan spiller musik med jeres børn i skrivende stund. Men i forhold til pakkeliste til 

Musik og teaterfestival – så kig ovenfor i Rubins indlæg. 

Turkis fredagsbrev 
- Udgår, men Josefine skriver en hilsen til jer i næste uge.  

 

mailto:helena.roenneburg@mail.dk

