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Fredagsbrevet uge 4 - 2017 
Nyt fra kontoret 
 

Kære alle. 

Tak til dem af jer der hjalp Dialogudvalget med at udfylde spørgeskemaet i forbindelse med afholdelsen af 

Dialogmødet i forrige uge. Og tak til dem af jer der mødte op og deltog i en spændende og udviklende 

samtale omkring hvordan vi fortsat kan udvikle og styrke vores NDF.  Lidt over 100 havde udfyldt 

spørgeskemaet og knap 50 deltog i mødet. Meget brugbare besvarelser og et rigtig godt møde – bare 

ærgerligt at vi manglede et par hundrede af jer… 

Alle udsagn fra aftenen er ved at blive renskrevet og bearbejdet og vil sammen med besvarelserne fra 

undersøgelsen blive sendt ud med næste Fredagsbrev. 

Rigtig god weekend til jer alle 

Bedste hilsener 

Dorte 

 

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 4: Orange og Grøn 3 

- Fredag er der Discofest i Fritteren. Rengøring kan starte lørdag formiddag.  

Uge 5: Grå og Grøn 4 

Uge 6: Bronze og Rubin 1 

Uge 7: Brun 

Uge 8: Sølv og Rubin 2 

- Personalearrangement fredag aften. Rengøring kan starte lørdag klokken 10.  
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Uge 9: Gul og Rubin 3 

Arrangementer  
Uge 4 Grøn har obligatorisk projektopgave  

Fredag; discofest i fritteren 
 
Grå forældre har oprydningen 

Uge 5 Afslutning på projektopgaven mandag og 
tirsdag.  

 

Uge 6 Uge Sex i mellemtrinnet. Grøn er i praktik.  

Uge 7 Vinterferie – fritteren er åben for tilmeldte 
børn 

 

Uge 8 Torsdag: pølsemøde for den nye 
børnehaveklasse 
Fredag: fastelavnsfest for hele skolen 

 

Uge 9   

Uge 10 Tirsdag: forældremøde for Rød og Orange 
Onsdag: forældremøde for Rubin 

 

 
 

Fredagsbrev fra The Fritter  
 
Alt vores energi går med at gøre klar til aftenens Diskofest i fritteren.  

Vi gør boder klar, handler ind, pynter, laver playlister og øver os i at danse disko. 

Det bliver en stor aften for os alle. Husk at kigge forbi Norddjurs friskoles officielle Facebookside, hvor der 

løbende bliver lagt billeder op, af de ting der sker på skolen.  

Ellers hygger vi os med bål, udendørs rundbold, kreative perlebakker og hvad børnene nu lige har lyst til. 

Vi er også ved at være klar med holdene til dette års SFO-cup. I kan se dem i det næste Fredagsbrev og på 

Viggo inden længe.  

 

Vinterferien er også lige rundt om hjørnet. 

Vi holder åbent de tre første dage i uge 7.  

Det er vigtigt, at i husker at tilmelde jeres børn, hvis i vil benytte jer af fritteren i nogle af de tre dage. 

Der hænger tilmeldingssedler i fritteren fra på mandag, som skal være udfyldt senest fredag d. 3/2. 

 

Michael som har været her det sidste halve år, er stoppet i fritteren. Han kigger forbi en af dagene for at 

sige farvel til os alle. Vi takker ham for de hyggelige timer han har været her og ønsker ham alt godt 

fremover.  

God weekend til jer alle fra The Fritter. 
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Grå gruppe  
 
Vi har afsluttet vores fantastiske og lærerige købmandsforløb - vi har regnet, handlet og talt penge 

til den store guldmedalje…. og som nogle af jer måske har bemærket, så har vi efterfølgende lavet 

forskellige skulpturer af den tomme emballage og malertape.  

Vi har haft besøg af sundhedsplejersken, og i løbet af næste uge skal alle børn med over på hendes 

kontor, for bl.a. at få syns- og høretest.  

Lone fra specialvejlederne har været med i undervisningen 3 dage, for at lave nogle observationer 

- bl.a i fht til at skabe mere arbejdsro og koncentration i klassen. Lone og jeg har møde mandag d 

6.2., hvor jeg har en forventning om, at hun komme med nogle forslag, der kan hjælpe os I den 

rigtige retning.  

Ugen 5 er en almindelig skoleuge men i uge 6, har hele skolen klasselæreruge - det vil sige at Grå 

hverken har billedkunst, idræt eller musik i den uge.  

 

Go weekend til jer alle  

Kh Anette  
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Jeres dygtige børn har fået meget ros for deres Monsterrap (Mirakelkuren - en monstersaga), og 

jeg er udemærket klar over, at nogen har overvundet rigtig meget i sig selv ved at stille sig op foran 

en hel klasse og voksne. Der er så meget læring i det her forløb, og jeg er stolte over hvor gode de 

er til at huske. 
 
Lidt nyt omkring lejr i uge 20: 

Jeg mangler stadig lidt praktisk omkring transport, men planen for lejr i uge 20 ser nu sådan her 

ud: 
 
Mandag d. 15. maj: 

Alle møder i Lærkereden (i Grenå) satser på at det bliver omkring kl 9.  

(Overnatning i Lærkereden til tirsdag) 

 
Tirsdag d. 16. maj: 

Lærkereden  

(Overnatning i Lærkereden til onsdag) 

 
Onsdag d. 17. maj: 

Lærkereden. (tænker at der er afhentning i Lærkereden kl ca 15). 

(Overnatning i hjemme til torsdag). 
 
Torsdag d. 18. maj: 
(Transport endnu ikke planlagt) 

Vi skal i Ree Park, hvor vi skal være hele torsdag. Vi skal opleve parken på tæt hold med guide og 

forskellige aktiviteter. Vi skal spise der og sove i telte (som er der). Det bliver altså et helt døgn i 

safari parken! (overnatning til fredag) (Transport hjem endnu ikke planlagt - ville være rigtig dejligt, 

hvis det kunne gøres billigt ved at vi aftaler fælles afhentning). 

 

Det er helt bevidst, at vi har to overnatninger i Lærkereden og så får de en god nat hjemme onsdag 

til torsdag. Kan lige komme i bad og få pakket en passende taske til Ree Park. 

 
God weekend 

Brian  
B
r
i
a
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Gul 
 

 
 

I Gul gruppe er vi gået i gang med at lære noget om digte. - Der leges med ord, der smages på ord, 

der opfindes ord og der rimes med ord. Alle har/skal øve sig i at læse to små digte op for resten af 

klassen - finde rytmen og læse digtet op højt og tydeligt:-) Derudover er der også fokus på 

substantiver (navneord) og deres endelser. Her er lidt billeder fra vores løbediktat i SOLSKIN:-) 

 

    

 
 
HUSK LEKTIERNE! Det er vigtigt, at I dagligt tjekker Viggo, om der er lektier, der skal laves. Det er 

nemlig dejligt, når alle møder velforberedt op til timerne. Der har været en del, der er kommet i skolen 

uden enten at have læst eller lavet deres opgave. Hjælp lige derhjemme med at få strammet op på 

det:-)  
 

Der er pige- og drengeovernatning i slutningen af februar og i starten af marts. Pigerne skal sove på 

skolen mandag den 27. februar og drengene mandag den 6. marts. Sæt stort kryds i kalenderen, 

det vil nemlig være dejligt, hvis de fleste kan være. Jeg har brug for lidt hjælp til indkøb af 

morgenmad, snack og mad til madpakken dagen efter. Vi bestiller pizzaer til aftensmad. Regner med 

et beløb på omkring 80 - 90 kr. pr. mand vil kunne dække udgifterne. 

 

Husk, at fredag den 24. februar er der fastelavnsfest på Norddjurs Friskole...... Så brug gerne noget 

af vinterferien på at udtænke og kreere en supersejvindendealdrigsetførkostume;-) Det er Ofelia og 

Rigmor, der skal bage fastelavnsboller. 
 

Det var ganske kort herfra. Håber I alle får en dejlig weekend. 

KH Anette 
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FREDAGSBREV HVID 

I dansk har vi afsluttet emnet komposition i Fandango  

 

I natur/teknik skal vi til videnskabsfestival i UGE 6 

Det er sådan noget hvor vi skal lave en opfindelse i grupper der er delt op i 3-4 

 

Der er diskofest i aften  

 

I medie er begynd på en konkurrence om mobning 

Hvor der er nogle cases 

 

I historie er vi begyndt på et nyt emne om viking 

 

I idræt har vi lavet crossfit i de sidste 4 uger 

 

I frikvartererne har vi delt drenge og piger op sådan hvor drengene må være inde i det ene og 

pigerne må være inde i det andet men om torsdagen har vi fælles 

 

 

Vi har snart afsluttet boganmeldelser færdige. Vi afslutter dem på mandag hvis Christina  

 

Vi har haft om rumfang i matematik da vi har været så gode fik vi fri et kvarter før 

 

Husk at melde jer til pølsemøde torsdag d.23. Kig i rum på Viggo  

 

Stilene afslutter vi forhåbenligt på mandag det afhænger igen om at Christina kommer 

 

Lavet af Noah og (Casper) 

 

 

 

Fredagsbrevet fra Rød er vedhæftet seperat 

Fredagsbrev fra Rubin bliver udgivet på Viggo i løbet af weekenden. 
 

 

Kære forældre i Grøn Gruppe 
 
Projekt, projekt, projekt… 

På et hængende hår, og på trods af koks med kopimaskinen, fik alle grupper afleveret. Sikke en 

spændende uge, og vi, Dorte og jeg, glæder os meget til fremlæggelserne mandag og tirsdag.  
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Sådan er den endelige plan over fremlæggelserne: 

 

Mandag Tirsdag 

8.20 - 9.00: Oliver, Nicolas og Jonathan 8.20 - 8.40: Freja 

9.00 - 9.30: Oskar F og Bjarke 8:40 - 9:00: Isabella C. 

Pause 9.00 - 9.20: Tue 

10.15 - 10.45: Arthur og Oskar K. 9.20 - 9.40: Jonas 

10.45 - 11.30: Jeppe og Manie Pause 

11.30 - 12.00: Mathilde og Rebekka 10.20 - 11.00: Jacob og Silje 

 11.00 - 11.40: Cecilie og Isabella B. 

 
 

Halvårskarakterer… 

… har eleverne fået i dag i en kuvert, hvori deres terminsprøve i skriftlig dansk også er. Der er 

stadig nogle, der mangler at aflevere praktikpapirer til uge 6. Gitte kommer forbi skolen torsdag d. 
2. februar og indsamler de sidste papirer. 
 
God weekend! 
Stefan 
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