
God sommerferie fra kontoret 
Kære alle. 
I ønskes alle en rigtig god og velfortjent sommerferie. 
Tusind tak til alle jer forældre for en rigtig god sommerfest i 
sidste uge. Det var en dejlig dag med boder, musik og rigtig 
god stemning. Uden jeres kæmpestore indsats ville vi ikke 
kunne lave skole, som vi gør, og som vi gerne vil på 
Norddjurs Friskole. 
Tusind tak fordi I hjælper, byder ind, løfter opgaver og så 
klart og helhjertet har valgt og fortsat vælger fællesskabet 
på skolen TIL. 
Det forløbne skoleår har vanen tro været fuld af aktiviteter 
og arrangementer, og vi glæder os alle til ‒ efter en dejlig 
ferie - at komme tilbage og komme i gang med alt, vi har 
planlagt for det kommende skoleår.  
Årets Fælleslejr afholdes tirsdag til torsdag i uge 34. Der vil 
i forbindelse med skolestart komme meget mere 
information om årets Fælleslejr, men sæt allerede nu et X i 
kalenderen fredag d. 24. august kl. 11.00-12.30, når årets 
Fælleslejr vanen tro afrundes med et stort og meget festligt 
sambaoptog til Torvet. 
Sidste skoledag skal vi synge Rubin og de elever fra Rød og 
Orange, der tager 9. klasse på efterskole, ud af skolen. Selv 
om NDF ikke er en efterskole, så har vi altså alligevel en 
‘store-tude-dag’ - det er en gammel tradition. For at sidste 
skoledag kan afslutte med smil og kram, så inviteres I alle 
til det store kagebord, kaffe og sommerferiekram i Fritteren 
fra 13.30-14.30. Det er en ny tradition, og jeg håber, I vil 
lægge vejen forbi, hvis I har mulighed for det. 
Vi ses igen til skolestart onsdag d. 15. august kl. 
17.00-19.30; og HUSK at skolestart er for hele familien på 

Sommerferie 2018

Alarmen 
Skulle I være så uheldige at gå i 
alarmen, så er det vigtigt, at I 
ringer til vagtcentralen. Det 

koster skolen 1000-1500 kroner 
hver gang, alarmen ikke bliver 

afmeldt korrekt. 
Telefonnummeret står der, hvor 

man kobler alarmen til.

Rengøring 
Uge 26: Grå og Orange3. 
Skolen er udlejet fredag til 
personalets sommerfest. 

Rengøring kan starte lørdag kl. 
11.  

Uge 27: sommervedligehold 
kan gå i gang 

Uge 32: Hvid og Rød1 
Uge 33: Gul og Rød2. Skolen er 
lejet ud lørdag og søndag til 
Dorte. Rengøring fredag 

eftermiddag/aften.  
Uge 34: Sølv og Orange1 
Uge 35: Brun og Orange 2 
Uge 36: Bronze og Blå 1 
Uge 37: Lime og Blå 2 

Viggo med faceløft 
Torsdag i denne uge gik den 
nye opdaterede og mere 

mobilvenlige version af Viggo i 
luften. Den gamle app skal 

slettes og den nye installeres. 
Vi informerer løbende om 
eventuelle ændringer. 



Norddjurs Friskole. 
Programmet for første skoledag er som følger: 
17.00 Alle børn og voksne mødes i salen til velkomst, 
præsentation af personalet og nye børn samt en sang. 
17.30 Eleverne går i klasserne med deres gruppelærer ‒ 
forældrene går med til et kort goddag. 
18.00 Fællesaktiviteter på de enkelte trin ‒ måske et par 
løbesko er en god ide. 
18.45 Fællesspisning af medbragt med. Vi tænder den store 
grill, så medbragt kød kan grilles. Husk også drikkevarer 
samt tæppe til at sidde på. 
19.30 Første skoledag er slut, vi rydder op og går hjem. 
Rigtig god ferie til jer alle 
De bedste hilsener 
Dorte 

Fritter 
Næste uge har fritteren åbent for de tilmeldte. Hvis jeres 
børn alligevel ikke kommer, eller holder fri, er det vigtigt, at 
I melder fra på Viggo eller ringer herned.  
Næste fredag er også dagen, hvor alt glemmetøj bliver 

fjernet, så husk lige at 
tjekke, om I skulle have 
noget til at ligge i 
glemmekasser og andre steder på skolen. 
Husk også at få taget alt jeres børns tøj, sko m.m. med 
hjem fra kasserne i kælderen og på hylderne i MT 1. 
Det er vigtigt i forhold af sommervedligehold.  
Ellers vil vi bare ønske alle en god sommerferie og på 
gensyn til de tilmeldte i uge 32. 
Hilsen The Fritter. 

Arrangementer 
Uge 33: Onsdag, den 15. 
august er der skolestart kl. 

17.00-19.30. 
Torsdag den 16. august er der 
klasselærerdag. Indskolingen 

møder 8.15-11.45, 
mellemtrinnet møder 

8.15-13.15 og overbygningen 
8.15-13.15 (der kan forekomme 
fælleslejrforberedelsestid indtil 

kl. 14.00). 
Fredag den 17. august er der 
fælleslejropstartsdag med 
samme mødetider som om 

torsdagen.  
Uge 34: Fælleslejr med 
overnatning fra tirsdag til 
torsdag. Indskolingen 
overnatter fra tirsdag til 

onsdag.  
Mandag den 20. august er der 

bestyrelsesmøde 
Fredag den 24. august er der 
sambaoptog med hele skolen 

fra kl. 10-12.  
Uge 35: Mandag den 27. august 

er der udendørsmøde kl. 
19-20.30 

Lørdag den 1. september er der 
udendørsarbejdsdag 9-12.30  
Uge 36: Mandag den 3. 
september er Blå til 
forebyggelsesdag med 

UngNorddjurs 
Torsdag den 6. september er 

Rød/Orange til 
forebyggelsesdag med 

UngNorddjurs



 

Guld 
Så er vi ved at nærme os 
afslutningen på gulds tid som tidlig 
skolestartere. De 3 måneder er fløjet 
derudaf og ligeledes er børnenes 
evner, gå på mod, nysgerrighed, 
venskab og lilleskoleånd bare vokset 
og vokset. Det er slet ikke til at 
forstå, at det kun er 3 måneder 
siden, de små guldbørn havde deres 
første dag med sommerfugle i 
maven og nervøsitet i kinderne. 
Møder man guld på skolen nu, 
opfører og virker det som om, de 

altid har haft deres daglige gang på vores 
skønne lille skole.  
Selvom vi kun er 17 i klassen, ja så er der 
heldigvis altid masser af spørgsmål, undren 
og aktiv deltagelse i timerne. Det har været 
sjovt, spændende og lærerigt at få lov til at 
være sammen med jeres skønne unger på 
daglig basis, og det har været et privilegium 
uden lige at se dem tage deres første 
skoleskridt på vores skønne lille skole. 
Det har også været en fornøjelse at lære jer 

de nye forældre at kende, og det har i særdeleshed været dejligt, at I bare er kommet og 
har spurgt, når der var tvivl.  
Nu lyder det jo næsten som om jeg 
smutter helt, men det er jo 
heldigvis ikke tilfældet. Jeg er 
stærkt tilbage efter sommerferien 
som fast støtte i klassen sammen 
med vores dygtige 0. klassesleder 
Anette. Jeg vil ligeledes være til at 
finde i vores skønne fritter.  
Tusinde tak for nogle skønne 
måneder. Nu må - eller nu skal - I 
alle sammen have en skøn 
sommerferie. 
Vi ses i 0.kl. 
Simone. 



Lime 
Juni måned er ved sin ende, og det betyder, at dette brev er det sidste for i år og fra mig 
som gruppelærer. Oplevelser har der været mange af, og de er dokumenteret godt. 
Fokus har dog i den sidste tid været på fællesskabet, det at begå sig i klassen, på skolen 
blandt rigtige mange børn og voksne og vi må sige, at Lime børn er modnet, vokset og 
blevet er klar til næste trin. 
Efter de har været på lejr, har de alle fået et tættere sammenhold, de hjælper hinanden 
mere, ikke kun deres “bedste venner”, de taler pænere og har nemmere ved at lege 
sammen i det frie rum. Dagligt har de på klassen aftalt, med hjælp fra en voksne, hvad de 
skal lege og med hvem, og det har skabt ro til netop at lege uden de store konflikter. 
Deres selvtillid og selvforståelse er vokset, og flere har nu ingen problemer med at være på, 
selvom der er mange øjne på dem. De tror på sig selv, hvilket også kom til udtryk, da vi 
lavede bogstavsprøve. De var topklar og meget fokuserede, da det jo var en slags eksamen, 
som for flere var motivation nok til at sidde helt stille. Enkelte skulle lige have lidt ekstra 
motivation, måske lidt hjælp fra sidemakkeren, men alle fik afleveret, og alle var stolte over 
deres egen indsats som var det vigtigste. Det samme var jeg. 
Sommerfesten var det helt store, og I forældre skal alle have en tak for jeres opbakning i og 
omkring boderne. Børnene har været meget spændte, men også klar at få solgt noget. Alle 3 
boder solgte godt, så tak til børnene for at være nogle gode sælgere og for at have lavet de 
fineste skilte. Især Vitus’ tilbud blev der lagt mærke til i vandballonboden (1 for 3 kr. 2 for 6 



kr. 3 for 10 kr.) Det var selvfølgelig 3 for 10 kr, der 
gik bedst. Godt gået alle sammen.! Overskuddet vil 
gå til udeaktiviteter på skolen, som alle børn kan 
få gavn af. 
Lime børnene viste virkelig til sommerfesten, hvor 
meget de har rykket sig siden første skoledag i 0. 
klasse. Alt det, vi har arbejdet med, især det 
sociale og det at kende sig selv, sine følelser, 
behov, de andres og ikke kun dem fra klassen, gik 
op i en højere enhed. Hele dagen var bare en 
succes. Forældre fortæller det samme, når der har 
været fødselsdage, noget, som før var en 
udfordring, når det var for hele klassen. Lyttende 
og hjælpsomme børn, der er der for hinanden. Det 
varmer at høre, det ikke kun gælder i skolen, så 
tak til jer forældre for at bakke op om legeaftaler 
og alt andet socialt med alle Lime’s medlemmer. 
Børnene har alle, trods udfordringer, tætte venner, 
vi har måtte sige farvel til, nye venner og mange 
skolekrav i en anden verden end børnehaven kæmpet med blod, sved og tårer og er 
kommet over på en anden side. Den side, hvor de har selvtillid, er trygge, er en god ven, 
har andre gode venner og er motiverede til at lære mere nyt med nye lærere. Savnet vil 
selvfølgelig være der fra begge sider, især lige nu fylder det ved flere, men de ved, at Ditte 
og Pi, som de kender godt, og Brian og Robert, som alle er vilde med, er der for dem. 
Nævner også dagligt, da enkelte skal være helt sikre, at jeg er der til et kram, når de har fri 
fra skole. Der er jeg der kun for at lege. Det synes de meget godt om. 

Jeg takker for helt unikke stjernestunder sammen med 
børnene og jer forældre. Det var en stor opgave/rolle at 
udfylde, så tak for jeres tålmodighed og forståelse for en 
lidt anderledes undervisning. I har været gode til at 
støtte op og tage del i de opgaver, der nu ligger i at have 
et barn på Norddjurs Friskole; ikke mindst, når jeg har 
efterspurgt hjælp. 
Forældrenes fællesskab smitter af på børnefællesskabet, 
så I er også en af grundene til, hvorfor det går godt i 
Lime, så fortsæt endelige med at være, som I er. 
Tak for et forrygende, et lærerigt og oplevelsesrigt år, 
hvor både børn og voksne er kommet lidt tættere på 
hinanden. En god start for de kommende 9 år. 
De kærligste hilsner 
Camilla & Team Lime 

Skolens grå guld på besøg 
ved sommerfesten

En skoleleder skal også 
have lidt at spise.



Grå 
Kære alle. 
Så blev det tid til årets sidste 
månedsbrev.  Jeg sad lige og 
gik igennem, hvad Grå har 
nået på det her år, og må 
ærligt indrømme, at jeg blev 
helt stakåndet. 
Vi begyndte året med 
fælleslejr og vandfestival. 
Derefter gik vi igang med at 
skrive og lave Bamseavisen. 
Det blev startskuddet til at 
komme igang med 
børnestavning og dét at få 
ordene sat sammen til 
sætninger. Kort efter startede vores forløb om Koglefolket. En sjov opgave med en masse 
små “kogle-personligheder”. Herefter havde hele skolen Letex, og det var en stor opgave, 
som Grå også gik ind i, seje som de er. Nogle fik forskellige jobs, de skulle passe. Andre 
blev på deres værksted og blev forfremmet. Det var lidt hårdt, men også sjovt. 



Vi arbejder dagligt med trivsel i 
klassen, men særligt i Uge 6 var 
trivsel i fokus. Her brugte vi en 
masse krudt på, at få talt om, 
hvordan vi passer på hinanden og 
vores fællesskab i Grå.  
Sideløbende har vi jo også haft 
“helt almindelige uger”, hvor 
læsning (altid) er vigtig for 
eleverne. Vi har haft Stjernestund 
og Hyggelæsning, men også 
frilæsning ved siden af Læsebogen. 
Vi har arbejdet i vores danskbøger, 
og det synes Grå faktisk, for det 
meste, er ret hyggeligt.  
Så har vi været på den dejligste 
lejrtur til Ebeltoft. Dén bliver jeg 
stadig helt glad indeni at tænke på. 
Det var sådan en god lejr!  
Og til slut har vi haft sommerfest. 
Hvor børnene havde lavet en skøn 
bod, som de passede (selvfølgelig 
med hjælp fra jer forældre) til den 
store guldmedalje. Under 
forberedelsen til sådan et 
arrangement viser børnene stor 
tålmodighed (med mig) og 

forståelse for hinanden. Masser af gode ideer har de, og de er helt med på at føre dem ud i 
livet. Til festen fik de også optrådt og sunget, så selv deres gruppelærer fik en lille klump i 
halsen. 
Ved siden af ALT det, jeg netop har nævnt, har der jo foregået meget mere. Så nu synes jeg 
også, at jeres børn fortjener at holde en lang og rigtig dejlig sommerferie. Det trænger de til. 
Det gør jeg faktisk også ;-) 
Men jeg vil glæde mig til 
at se alle grå børn igen til 
august. For hvor er de dog  
nemme at holde af. 

Rigtig god sommerferie, 
alle sammen. 
Kh. Louise 

Gamle grønne drenge på besøg



Bronze 
Tusind tak for en fantastisk 
sommerfest.  
Børnene fra Bronze var 
virkelig gode til at stå i 
boderne og styre 
aktiviteterne og pengene.  
I fredags var de meget 
optagede af at forberede 
sommerfesten. Jeg er 
imponeret over, hvor 
kreative de er. De fandt 
selv på, hvordan boderne 
skulle udsmykkes og var 
meget optagede af det.  
En af pigerne foreslog at lave 
flødebolle-smileys og den idé 
greb de andre. Boden med 
Skattejagt gav en af drengene idé 
til Mining Simulator og straks var 
flere af dem i gang med flotte 
tegninger. 
Prikken over i’et var, at Matias 
havde flødebollemaskinen og 
flødeboller med, så vi kunne 
afprøve den inden sommerfesten.  
I dansk er børnene ved at 
færdiggøre deres små bøger fra 
lejren.  



De har fået fire emner, de skal 
skrive om. Det er hyggeligt at 
høre dem snakke om deres 
oplevelser og høre dem hjælpe 
hinanden med, hvad de kan 
skrive og tegne. Mange af dem 
husker mange detaljer fra 
besøget på Fregatten Jylland og 
Glasmuseet, og det er tydeligt, at 
de besøg har gjort indtryk.  
De får bøgerne med hjem her til 
ferien.  
Børnene får også et ark med 
“Læsebingo” med hjem. Det er 
tænk som en måde at få læst noget 
i ferien. Det vil være rigtig godt for dem at forsætte den gode læseudvikling, de er i.  
At skrive et postkort, en lille ferie dagbog eller små beskeder og huskesedler ville også være 
en god ting.  
Tilsidst vil jeg ønske jer en rigtig dejlig ferie med masser af gode oplevelser. 

 
Vi har ladet fantasien få frit løb i forløbet 
med billedkunstner Julie Nords fantastiske 
illustrationer, som indeholder både fantasi 
og rigtig meget intertekstualitet. Med et 
par af elevernes egne fortolkninger og bud 
på, hvad der mangler i Julie Nords 
Illustration til en tabt fortælling, vil jeg 
gerne sige tak for mange gode år med 
Brun gruppe.  
Det har været nogle år med rigtig mange 
gode oplevelser, men også med forskellige 
udfordringer, som vi har arbejdet med i 
klassen og i samarbejde med jer forældre. 
Det er helt naturligt og det er med til at 
skabe en klassekultur. Det også med til at 



gøre børnene til dem, de er, og dem, de er i 
gang med at udvikle sig til at blive. Så med 
pædagogiske og lidt filosofiske ord samt et 
par af elevernes værker, ønsker jeg hermed 
alle en rigtig god sommerferie. 

Ps. mange tak for den fine bog jeg har fået 
med tegninger og smukke rørende ord fra 
alle og det store hjerte, med endnu flere 
hjerter og dejlige ord og tegninger; det 
bliver hængt op på mit IT-værksted, så jeg 
kan se det hver dag. 
Mvh 
Brian 
 

 

Sikke et år. Bare på alle mulige måder et skønt år. 
Nye venner, nye udfordringer, nye oplevelser, nye 
ting at lære og at gøre. Vi klarede os uden fritterens 
beskyttende vinger og fandt et fællesskab på 
Enggården. Vi rejste ud og kom stærkere hjem. Vi 
har lært og udviklet os, 
leget med sproget. Og vi 
har rummet og elsket 
hinandens forskelligheder 
og sagt hej til to nye 
klassekammerater. 

Foran os venter en 
velfortjent ferie. Men med et utroligt skoleår i bagagen, bliver 
det også et fremsyn mod det, vi skal, når vi kommer tilbage. Og 
det, vi ER, når vi kommer tilbage: 



Vi er 5. klasse! Nogle af de ret store. Nogle af dem, der skal hjælpe, passe på og gå forrest, 
når det gælder skolens værdier. Og det kan vi. Jeg stoler fuldstændig på, at jeres børn (og I 
som forældregruppe) har friskolens værdier så meget inde under huden, at det nærmest er 
automatiseret, hvordan man er og gør på skolen. 
Vi er venneløse! Vi har måtte sige et trist og tårevædet farvel til vores skønne storevenner. 
Og hvor gjorde Sølv det smukt og rørende. Det betyder så også, at vi frem til 1/4 er 
venneløse, indtil vores lillevenner starter. Allerede nu synes ventetiden lang for flere. 
Vi er fortællere! Øvelserne i forbindelse med stil har været frugtbare. Der er mange 
fortællere i Sølv, og næste skoleår kommer til at stå i fortællingens tegn. Både vores eget 
arbejde med at fortælle, men også arbejdet med en af de helt store danske fortællere. 
Fra mig er det hermed et ønske om en fantastisk ferie. Jeg giver ordet til nogle af eleverne. 

Tanker om 5. klasse (Emma) 
Vi glæder os alle sammen til, at vi skal have tysk i 5. og håber det bliver spændende og 
sjovt. Nu er vi jo så heldige, at vi har Jon i klassen. Han kommer til at være en stor hjælp 
med at lære det nye specielle sprog. 
Vi skal også have “du er på” sammen med brun som de første klasser nogensinde. Vi 
glæder os og håber, det bliver sjovt. “Du er på” er drama og medie blandet sammen. 
Og så kommer det allerbedste nemlig MT-band. Vi håber det bliver fedt. Vi så MT-band 
optræde til sommerfesten, og de var virkelig gode, og vi håber, vi også bliver ligeså gode 
som dem. Vi glæder os til at lære en hel masse mere musik. 



Sommerfesten (Vilhelm) 
Sommerfesten er sjov, fordi man 
kan være sammen med sine 
forældre og søskende. Det betyder 
også meget for skolen, fordi vi skal 
sige farvel til Rubin, og der var 
mange gode boder fx dåsekast og 
fuldemandsfodbold. Der var også 
rigtig godt musik fx farvel sangen 
til Rubin, som Sølv spillede. Man 
kunne også købe slik, sodavand, øl 
og kage i teltet. Der var aftensmad til alle, man kunne også købe pølser ved grillen.  

Farvel til storevennerne (Mille) 
Nu er vi blevet nødt til at sige farvel til vores storevenner. Det har været en god oplevelse, 
fordi de har skabt minder sammen med os. I skaber fælleskab her på skolen, og derfor er vi 
ikke klar til at sige farvel til jer. De har altid hjulpet os, når vi har været kede af det, og også 
bare når vi har brug for et kram.  
Det har været en fest at være sammen med jer, og vi kommer til at savne jer. Vi ville ønske, 
at I kunne blive bare lidt længere, men vi ved da godt, at det I helst vil, er at komme 
videre. Selvom nogle af os er nye, og ikke har haft jer særlig længe, kommer vi stadig til at 
savne jer. I har skabt vores liv på skolen, og derfor vil vi ikke sige farvel endnu. Vi håber at 
vi ses igen. 



En ny ven (Jon) 
Det har været en spændende uge med en ny dreng på prøve. Den nye dreng har gjort stort 
indtryk. Han har hjulpet mange, og han er sød og udtrykker sine følelser. Han har også 
valgt at være med til de store aktiviteter i klassen som Mamamuh og andre fede aktiviteter.  
Vi er glade for, at han skal starter, og det er virkelig sjovt at arbejde sammen med ham. Han 
laver et meget fedt og sjovt fællesskab. Og måske har vi lige nu det bedste fælleskab, som 
har været i Sølv. Esben fortæller, at han synes, at der er meget mere kreative fag end på 
hans gamle skole. 

Gul 
Der var engang 
Der var engang en klasse, der 
havde dette guddommelige 
navn GUL. De havde haft et 
eventyrligt år på NDF, hvor de 
havde oplevet meget på godt 
og ondt. 
Dette er beretningen og 
fortællingen om, hvad de 
oplevede. Nu skal I høre: 
Det var i det meget lange 
herrens skoleår 2017/18, at 
Gul startede skoleåret med en 
tur ud i den vilde jungle, hvor 
de mødte ti indianerstammer, 
der var i krig med hinanden. 
Krigen stod på i en hel uge, og 
endte i en blodig kamp med 
kampråb, samba og sang 
gennem Grenå by. Slaget blev 
vundet af de vilde 
vandmændsindianere. 
Derefter tog Gul en tur til 
Afrika. Her så de mange 
fremmede dyr - store og små - 
farlige og nuttede dyr. Dette 
var en stor oplevelse, som de 
sent vil glemme. 
De skulle selv fange og skyde 
deres føde, så det var godt at 
de inden afrejsen havde øvet 



sig i at ramme plet. 
Sidst på vinteren blev de tvunget ud på det barske arbejdsmarked, hvor de skulle arbejde 
hårdt for at have råd til mad. Dette var desværre også der, hvor enkelte blevet draget af den 
kriminelle verden, men heldigvis kom politiet og stoppede dem i tide. 
I den mørke vintertid bredte uhyggen sig i Gul gruppe. De blev suget gennem den mystiske 
Skyggeport. Der var drama, gråd, uhygge og trusler på liv og dø, men de modige gule børn 
stod sammen og kom uden de store skrammer ud på den anden side af Skyggeporten. 
I starten af foråret forlod deres MOR dem i en hel uge og sendte dem på opdragelseslejr på 
en gammel borg. Det var husalfen Jeanette, der skulle lære dem om god opførelse og 
anstændigt sprog. Da ugen var omme var de blevet til de sødeste og mest velopdragne 
elever, man kunne tænke sig. På borgen var der også andre børn, de var nøjagtig et år 
ældre, og kunne lære dem en masse om de vigtige ting i livet. 
Ved borgen var der en uhyggelig og besat skov. Her mødte de gule børn en flok trolde, hvis 
livret var menneskebørn og kirsebær. De var mega tykke! Men de søde og velopdragne gule 
børn var ikke bange for troldene. De lærte de tykke trolde en vigtig lektie, at man skulle 
spise svampe og mos istedet for menneskebørn og kirsebær. Spiste man fx et menneskebarn 
skulle man løbe mindst 50 km for ikke at blive mega tyk (et kirsebær krævede dog kun 1 
km). Her fik troldene noget at tænke over. 
Gul gruppe sluttede deres eventyrlige rejse af i den guddommelige by Skagen. Det var en 
magisk oplevelse. De gule børn blev forvandlet til små prinser og prinsesser. Naturen var så 
smuk og lyset var så vidunderligt der. De gule prinser og prinsesser hyggede sig og blev 
badet i det rislende og nærende vand. Det var en fantastisk hyggelig rejse. Og her slutter 
eventyret. God sommer til alle. 
Skrevet af: Amalie, Nana, Sara, Iben og Liva 



Nye elever 
Vi har fået to nye elever i klassen, Sara og Paul. De har ikke været har i særlig lang tid, 
men de virker mega søde. De er faldet godt til i klassen og er allerede blevet vores gode 
venner. Vi glæder os til at lære dem bedre at kende, være på fælleslejr og lejrtur med dem. 
Velkommen til Sara, Paul og deres familier, håber I får det godt i Gul gruppe. 

Stjerneløb 
Vi har været lidt sammen med vores lillevenner, der har dog lige været et par episoder, 
hvor vi måtte bede specielt drengene om ikke at være så hårde ved os. Men heldigvis 
hygger vi os for det meste sammen. I onsdags havde vi lavet et stjerneløb til dem, og det 
var mega hyggeligt. 
Lavet af: Hjalte, Jonas, Lukas, Mads og Villads 

Sommerfest 
Vi har haft Sommerfest på 
Norddjurs friskole. Her mødes 
alle eleverne med deres familier 
og alle voksne på skolen til en 
hyggelig dag. Der hygges og 
høres god musik. Alle klasser har 
forberedt en bod. Der var kiosk, 
pølsebod og mange andre 
spændende ting man kunne købe 
og prøve. I Guls bod kunne man 
fx prøve at skyde med en kæmpe slingshot. Vi havde øvet os hele ugen på at blive gode til 
at skyde med den og det var sjovt. Stemmeningen var god til sommerfesten, der var dejligt 
vejr og folk var meget glade.  
Skrevet af Marcus, Sylvester, Johannes og Frederik 

Vi glæder os 
I det nye skoleår får vi nye fag og må sige farvel til natur/teknologi og billedkunst. De nye 
fag vi får i 6 kl, er: madlavning, sy, fysik og 90 minutters tysk. Vi får også nye lærere: Sasja 
til historie, Jeanette til fysik, Anette Brøgger til sy og Josefine til madlavning. Vi er så 
heldige, at vi får nye borde og stole, og det glæder vi os til, men det allerbedste bliver, at vi 
skal starte i 6 kl. med alt det nye:-) 
Vi glæder os til at se jer alle igen onsdag den 15. august kl. 17-19:30. 
Lavet af: Frida, Matilde, Ofelia, Ronja, Siri og Rigmor. 

I ønskes alle en dejlig sommerferie 
Håber I får slappet godt af, gerne med en god bog;-) Spis is, bad I bølgerne og leg med nye 
og gamle venner. Tak for et fantastisk år - det har været fornøjeligt. 
Kh Anette 



Hvid 
Kære alle i og omkring Hvid gruppe 
Det er med tung hånd, at jeg nu skriver det sidste månedsbrev til jer.  
I dag er det sidste skoledag, og næste år starter Hvid i OB med en masse nye lærere og fag 
‒ og ikke mindst i en ny kultur, nye rammer og traditioner. Af erfaring ved jeg, at det går 
rigtig hurtigt, når de først er en del af ”de store”. De skal rejse til udlandet, non- eller 
konfirmeres, til musik- og teaterfestival, og pludselig skal de have karakterer, og det 
begynder at fylde, alt det de skal efter friskolen. 
Inden da glæder jeg mig dog fortsat til at opleve dem udvikle sig sammen i Hvid gruppes 
skønne fællesskab, styre skolens fastelavnsnomineringer, spille i OBband, være på/

arrangere natløb, blive bosser på 
fælleslejren osv. Jeg kommer til at 
følge dem lidt på sidelinjen i OB, 
og det er jeg glad for.  
Og hvad er der så sket i de sidste 
tre år, hvor jeg har haft 
fornøjelsen af at være kaptajn for 
en masse fantastiske og søstærke 
unger på fregatten HVID?  
Vi har siden 3. klasse måtte sige 
farvel til Line og Asbjørn, men til 
gengæld har vi sagt velkommen 
til Karla, Julie, Casper og Daniel. 
Vi har været på Samsø, i Skagen 



og i København, på fælleslejr, på 
Museum Østjylland et par gange, 
lavet sang og rap, været ude at skyde 
og meget andet. Vi har spillet og 
synget til sommerfesten og lavet 
mærkelige boder og tombolaer.  
Som I nok kan læse mellem og på 
linjerne, så er de søde børn allerede 
savnet. Jeg har nydt de fleste (bare så 
I ved, at jeg hverken lyver eller 
overdriver) af øjeblikkene sammen 
med Hvid gruppe i de sidste 3 år. De 
er så åbne, tillidsfulde og 
samarbejdsvillige, og det har været 
en kæmpestor fornøjelse at læse 
deres fantasifulde stile og 
juleeventyrer, at se med på sidelinjen, når de arrangerer lege og danse sammen i 
frikvarterer og efter skole og at tage dem med ud i verden med hjælp fra deres søde 
forældre. 
Tak til jer alle for opbakning og tillid, men også for spørgsmål og undren.  
Og 1000 tak for lån af jeres helt igennem dejlige, søde og sjove unger!!! Pladsen på MT går 
til en ny gruppe, men der vil altid være en lille, hvid plads i mig, og jeg vil gerne passe dem 
en gang i mellem, hvis det skulle være ;) 
Tak for 3 gode år.  
Rigtig god sommerferie til jer alle ‒ pas på jer selv og hinanden. 
Knus og kram fra Jakob 

Overbygningen 
Kære OB. 
Efter en hæsblæsende juni-måned, der 
nu går på hæld, ser vi tilbage på nogle 
helt særlige oplevelser. Vi har afholdt 
prøver med Rubin, der gik godt, hvor 
Rød og Orange var meget nysgerrige i 
processen, for lige om lidt er det dem. 
En smuk og mindeværdig dimission, 
hvor en ny tradition blev indført - et 
kærligt besøg af lillevennerne fra Sølv. 
En forrygende sommerfest med jeres 
mest fantastiske sang, dans og musik! En 
veloverstået Lilleskolefestival, hvor I 



også brillierede og beviste jeres uvurderlige værd som rejsevante friskoleunger, især på 
hjemrejsen. I kan se live-optagelser og billeder af det hele på skolens fb-side. 
Vi siger nu farvel til Rubin, der skal ud i den store verden og prøve kræfter. Det er vi slet 
ikke i tvivl om, at de vil gøre med succes. Vi behøver ikke savne dem for meget, for de har 
lovet at besøge os - især til festival i 2020! Lykke til på jeres færd. 
Mange glade ønsker om en varm og solrig sommer og en ferie, der vil forny energien hos os 
alle! 
På OB-teamets vegne, Helena 
 

Rubin 
Farvel til storevennerne (Mille på vegne af Sølv) 
Nu er vi blevet nødt til at sige farvel til vores 
storevenner. Det har været en god oplevelse, fordi I har 
skabt minder sammen med os. I skaber fælleskab her på 
skolen, og derfor er vi ikke klar til at sige farvel til jer. I 
har altid hjulpet os, når vi har været kede af det, og også 
bare når vi har brug for et kram.  
Det har været en fest at være sammen med jer, og vi 
kommer til at savne jer. Vi ville ønske, at I kunne blive 
bare lidt længere, men vi ved da godt, at det, I helst vil, 
er at komme videre. Selvom nogle af os er nye og ikke 
har haft jer særlig længe, kommer vi stadig til at savne 
jer. I har skabt vores liv på skolen, og derfor vil vi ikke 
sige farvel endnu. Vi håber, at vi ses igen.

En sidste gang 
Sangen til Rubin fra Sølv 

Kom og leg med mig en sidste gang 
Tag min hånd 
Lad os synge denne lille sang 
Skabe bånd 

Det startede i det bette 
Dengang da vi var små 
Hvor skulle vi os sætte 
For fællesskab at nå 
I var så kæmpestore 
I øjnene var smil 
Og hvad I så end gjorde 
Så gjorde I det med stil. 

I pustede på skrammerne 
Og gav os plaster på       
Tak for alle krammerne                    
De knus vi måtte få 
Nu er vi blevet større 
I fællesskabets favn 
I åbner mange døre 
Bag en af dem er savn. 

Om lidt så skal I vid’re 
Jeres vej er lang 
Fuglen den vil kvidre 
Om det, der var engang 
Om alt det vi gjorde 
Om venskab og om grin 
Om venner, små og store 
Om Sølv og Rubin. 

Kom og leg med mig en sidste gang 
Tag min hånd 
Lad os synge denne lille sang 
Skabe bånd


