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Stensikre forårstegn

Rengøring

Kære alle. Velkommen til Indigo.

kl. 9 til søndag kl. 15 er skolen lejet

Det er et sikkert forårstegn, når en hel ny gruppe starter

ud til Susanne Rovsing.

på NDF i tidlig skolestart.
På mandag den 1. april er det første skoledag for

Uge 13: Rød 1 og Hvid. Lørdag fra

Uge 14: Rød 2 og Gul. Lørdag er der
udendørsdag fra 9 til 13, og der kan
ikke gøres rent i det tidsrum.

Indigo gruppe. Traditioner er til for at tage op til

Uge 15: Orange 1 og Sølv. Skolen er

overvejelse, og selv om vi har været rigtig glade for

lejet ud fra lørdag til søndag til

vores årlige ballonopsendelse på de små nye elevers

Anette Schougaard.

første skoledag, så har vi i år valgt at gøre noget andet.

Uge 16: Ingen rengøring.
Uge 17: Orange 2 og Brun. Fredag

Ballonopsendelse er ﬂot og farverigt, men desværre en

er fritter, sal og køkken lånt ud til

miljømæssig belastning, og derfor starter vi i år en ny

Brune forældre. Søndag er skolen

tradition, hvor hver ny gruppe planter et træ på deres

lejet ud til konﬁrmation (Henrik

første skoledag. Første træ plantes på mandag af Indigo.

Larsen).

Anna Klara Knoblau er ansat som medhjælper i Indigo

Uge 18: Blå 1 og Bronze. Skolen er
lejet ud lørdag og søndag til

frem til sommerferien. Velkommen til Indigo gruppe og

konﬁrmation (Thomas Lind).

forældre; vi glæder os til samarbejdet med jer de næste

Uge 19: Blå 2 og Lime.

10 år.
Husk at det er på torsdag den 4. april, at vi afholder
vores årlige ordinære generalforsamling. Jeg håber, I som I plejer vil møde talstærkt op til
en aften med fokus på, hvordan vores alle sammens skole har det og til en god snak ved
pølsevognen i gården bagefter.
De bedste hilsner
Dorte
Arrangementer
Uge 14: Mandag starter Indigo starter i tidlig skolestart, og der er Skolehjemsamtaler i Orange. Tirsdag er
der forældrearrangement i Lime fra 19-21. Onsdag er der skolehjemsamtaler i Blå, Hvid og Guld. Torsdag
er der Generalforsamling fra 17-21. Lørdag er der udendørsdag fra 9 til 13.
Uge 15: Tirsdag er der skolehjemsamtaler for Orange, onsdag er der Skolehjemsamtaler i Gul og Guld,
samt forældremøde for Hvid og Blå. Torsdag er der Skolehjemsamtaler i Bronze.
Uge 16: Påskeferie og hele skolen er lukket.
Uge 17: Mandag er skolen lukket (2. påskedag). Søndag skal Hvid konﬁrmeres.
Uge 18: Mandag er der Skolehjemsamtaler i Lime, samt forældremøde vedrørende prøverne for Rød og
orange. Onsdag er der Skolehjemsamtaler i Bronze og dialogudvalgsmøde. Torsdag er der forældremøde i
Brun, Sølv og Gul, samt forældrearrangement i Bronze.

Plads i bestyrelsen
Vi vil gerne opfordre alle til at komme og deltage til generalforsamlingen 4/4 kl. 17, så vi
sammen kan gå i dialog om vores skole. Der er ledige sæder i bestyrelsen, så har du lyst til
at stille op, skal du ikke tøve med at melde dig, det er altid fantastisk med et kampvalg, og
du får muligheden for at være med til at lave skole til vores skønne børn. Bestyrelsen har
for nylig haft besøg af vores revisor og sammen har vi gennemgået regnskabet. Det var en
meget tilfreds revisor som fremlagde resultatet, alt dette vil I høre mere om til
generalforsamlingen 4/4.
Lilleskolernes Musik- og teaterfestival på Norddjurs friskole nærmer sig, arbejdsgruppen
begynder for alvor at trække i arbejdstøjet, så rammerne kan blive fantastiske. De tager til
Ålborg friskole, som er arrangør i år, og ser på, hvad de har fundet på og samler inspiration.
Festivalen afholdes på vores skole 22.-24. juni 2020. Der vil komme et skriv fra ledelsen
omkring det, så alle ved, hvad det indebærer og kræver af os forældre, for at kunne
gennemføre et så stort arrangement.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Mange gode grunde
til en god fritter
Nye folk i fritteren
Det næste stykke tid vil I se et par nye ansigter i fritteren.
Mandag den 1. april starter de små nye i gruppen Indigo.
Det bliver helt sikkert en festdag og selvom der er helt nye
skolegængere imellem, er der også mange børn, som har
søskende på skolen og dermed hjemvant ihvertfald i
fritteren. I den forbindelse har vi ansat en ekstra hjælper til
klassen og Simone, og hun hedder Anna-Klara Knoblauch.

Nyt ansigt på NDF
Hej alle elever, forældre, lærere

Hun skal også være i fritteren hver dag, og det skal hun

og pædagoger.

være helt indtil sommerferien.

Jeg hedder Julie og er

Vi har sørme også fået en pædagogstuderende i huset. Hun

pædagogstuderende på VIA

hedder Julie og præsenterer sig selv til højre.

University i Grenaa. Jeg er 22
år og bor i Grenaa med min

Og en anden glædelig nyhed er, at Claus har forlænget sin

forlovede. Jeg startede på

praktikperiode i fritteren, så han er her det næste halve år.

uddannelsen i september 2018,
så er rimelig ny i faget, og det

Hvad er det bedste ved at gå i Fritter?
Thoralf fra Grå: Jeg elsker at lege med LEGO, og så er jeg
rigtig glad for frittermad, som jeg altid syntes smager godt.

her er min første praktik.
Jeg skal være i fritteren her på
friskolen de næste 7 uger. Jeg
elsker at være kreativ på ﬂere
forskellige måder og udelivet er

Alberthe fra Grå: Jeg er vild med udedag, altså når vejret er
godt og solen skinner. Jeg syntes også, det er dejligt, at vi
får frittermad hver dag.

lige mig. Jeg vil i min
praktikperiode lave en aktivitet,
der kan være med til at udvikle
og forbedre børnenes motorik
og så vil i nok se mig en del i

Laurits fra Grå: Jeg syntes, at der er mange gode aktiviteter,

det kreative område.

og så kan jeg godt lide at lege med alle de andre børn i

Jeg glæder mig helt vildt til at

fritteren.

være sammen med jeres
skønne unger de næste par
uger.

Olivia, Sigrid, Lina, Alma fra Bronze: At Palle, Simone,

Kærlig hilsen

Rikke, Holger og Emil er i fritteren og frittermaden. Og så er

pædagogstuderende Julie.

det hyggeligt at være sammen med sine venner og veninder.
Hjalte fra Guld: At have det sjovt med sine venner og spille fodbold. Jeg elsker fodbold.
Liva fra Guld: Frittermaden og lege med sine venner.
Alva og Laura fra Lime: Når alle tingene fra idræt er ude i salen, og vi leger stikbold med
dem. At man kan være udenfor at hygge og snakke med sine venner. Jeg kan godt lide at
være i klassen siger Laura. Alva elsker allermest at tegne i krea.

Tilde og Mynte fra Lime: At være sammen med sine venner, som vi hygger, snakker og
leger med.
Patricia fra Lime: Jeg kan godt lide at lege hest, at tegne, at de voksne er søde, og at alle
mine søde venner er her.
Alma og Lærke fra Grå: Når man er sammen med sine venner, så har vi det sjovt. Vi elsker
frittermaden. LEGO, barbiedukker, fodbold og rundbold og hyggebyen med bål, knive og
økser.
Jasmin fra Grå: Krearummet, Hyggehulen og salen er mine favoritsteder. Sivald fra Lime:
Det bedste ved at gå i fritter er at lege med sine venner, spille fodbold, bygge hule,
Gamerdage, bål og hyggeby.
Oliver fra Lime: At være nysgerrig, opdage og opleve nye ting.
Maja fra Grå: Gamerdag, lege med venner, nogen gange er frittermaden god, andre gange
ikke så god.

HUSK Børnemødet den 30 april. Det er her, hvor I kan komme med gode ideer til
aktiviteter, frittermaden mm.
Hilsen The Fritter.

Indigo kommer
Vi kommer på mandag, så fra næste månedsbrev er vi for alvor med. På mandag har vi alle
vores forældre med, så der kan være rigtig mange mennesker på skolen den dag. Husk, at
vi er nye, så vi skal lige lære det hele, og det skal vores forældre også. Hils gerne pænt på
dem og os, når vi dukker forventningsfulde op og fylder en hel masse.

Guld i forårsstemning
Foråret er over os for fuld udblæsning ☀
Vi har i løbet af denne måned bl.a. arbejdet med Big
books, og nu er vi i gang med små ordbøger.
Klassekærligheden er igen begyndt at blomstre, så de
tiltag vi har lavet i klassen, har været gode.
Frem til sommerferie går vi på tur hver torsdag.
Turdage bliver bedst, hvis man har tøj på, der passer
til vejret og gode sko, for vi går langt. Vi har allerede
haft vores første turdag og erfaret lidt - så
her kommer gode tips til en turrygsæks indhold :
• En trøje som kan erstatte jakken, hvis det bliver for
varmt.
• Snittekniv.
• Stor madpakke.
• TÆT drikkedunk med vand ..... OG evt en
juicebrik, der kan give lidt ny energi.
• Siddeunderlag.
• Lidt ledig plads i tasken, så man kan tage hue og vanter af uden at skulle bære det i
hånden.
Kh Anette

💱💱💱💱💱💱

Kodesprog i Lime

Grå tager godt imod
I marts måned er vi virkelig kommet ind i rutinen med den nye struktur. Børnene
har helt styr på, hvad vi laver de forskellige dage. De øver sig i at blive klar til
timens aktivitet helt uden instrukser, og for det meste går det faktisk rigtig godt.
Vi øver os også rigtig meget i at lytte aktivt og respektere, når andre taler. Sproget
er også blevet væsentligt pænere efter en periode med lidt for mange grimme ord.
Vi arbejder fortsat med læse- og aktivitetsbogen mandag og tirsdag.
Fra april starter jeg forløb op, som kommer til at ligge torsdag og fredag.
Vi har stadig fuld gang i skriveøvelser og værksteder, og de er rigtig glade (og gode)
til aktiviteterne.
Palle fra Fritteren og jeg afholder skole-/hjemsamtaler 2. og 8. maj. Sæt kryds i
kalenderen.

Skønne digte i bronze
Bronze har lavet de skønneste digte med bogstavrim
og enderim og har tegnet ﬁne tegninger dertil. I N/t
har vi arbejdet med solsystemet og afsluttet med at
farvelægge sider med solsystemet. Begge dele pynter
vores opslagstavler inde i klassen. Kom endelig forbi
og kig.
Vores næste emne er fabler.
Vi læser fabler og arbejder med genretræk og moraler.
Når vi har godt styr på det, skal børnene i gang med
at skrive deres egne fabler. I Bronze er der altid
masser af fantasi, og de er ret glade for at skrive, så
det skal nok blive godt.
Der bliver fortsat læst en del både på IPad og i bøger.
Flere af dem har fundet nogle gode serier og anbefaler
titler til hinanden.
Husk at det fortsat er meget vigtigt, at de læser dagligt!
Lejr lige om lidt
Vi har snakket lidt om lejr. I år går turen til
Hummelmosen, og vi skal afsted sammen med Grå.
Lejren ligger på en stor dejlig grund med god plads til
leg. Det glæder vi os til.
Lise Lotte
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Besøg i Brun
Kære alle i og omkring gruppen.
Lige lidt hurtigt nyt fra gruppelæreren. Tak til jer alle for nogle gode skolehjemsamtaler. Nu
er hverdagen ved at lægge sig over Brun gruppe igen, og vi har taget hul på kapitlet om
fortællere og synsvinkler i Fandango.
Besøg af Pi
I denne uge har vi haft besøg af skolens AKT, Pi, som har været inde og lege lidt med
børnene og mig. Det er både som et led i at styrke gruppen, men også så alle har fået sat

ansigt på Pi, der kan være behjælpelig med meget både for små og store grupper eller for
enkelte elever. Det har været rigtig hyggeligt og lærerigt, og Pi kommer helt sikkert på besøg
igen.
Besøg af Emmeline
På mandag den 1/4 (og det er altså ikke en aprilsnar) får vi besøg af Emmeline, som skal på
prøve i Brun gruppe. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og vi glæder os til at møde hende
og lære hende at kende. Hvis Emmeline og hendes familie (og skolen) beslutter sig for, at
Emmeline skal gå på NDF, har vi brug for en forælder, der vil være primus motor på at
byde familien velkommen og fortælle om og hjælpe med alle de ting, som er særlige ved at
være forældre til børn på NDF. Det kan I lige summe over.
Jakob på besøg i Rom
Ugen efter (uge 15) har vi fagdage på mellemtrinnet, og jeg tager en tur til Rom med min
familie. Måske kan turen også bruges til noget i Brun gruppe, der snart er færdige med
vikingeemnet i historie, og derfor klar til at kaste sig over næste emne: Romerriget.
Ugen efter er det påskeferie, så vi ses først igen tirsdag den 23/4.
Håber at I alle får en skøn ferie!

Sølv er hitte-på-somme
Det er en fantastisk tid, der venter forude. De små venner begynder på mandag, og de
næste måneder skal vi lære dem rigtig godt at kende. I skal alle vide, at der ikke på forhånd
er nogen faste regler for, hvordan vi tildeler små venner til de store. Det handler om,
hvordan man har det sammen, og hvordan de voksne omkring venne-klasserne vurderer
mulige gode forhold. Dette skriver jeg, fordi jeg har fået spørgsmål om, hvorvidt man skal
være storeven for en dreng, hvis man er dreng, osv.
Vi fordeler jer heller ikke den første uge eller måske ikke engang den første måned, for vi
skal først være sammen på forskellige måder og se hinanden som de børn, vi er, ikke som
“Kaj Ibs nuttede lillesøster, Bodil”. Så i starten er vi venne-klasser med hinanden. Alle er
altså venner med alle. Og det må I sådan set gerne blive ved med, selv når I bliver tildelt
det ene barn, der er helt særligt jeres lilleven.
Men mandag skal vi altså synge en sang for Indigo og sammen starte en helt ny tradition
med at plante et træ i stedet for at sende plastikballoner op. De forældre fra Sølv, der har fri
i 12-pausen, kan da lige kigge forbi og nyde en lille sang, men den bliver givetvis også
ﬁlmet og fotograferet.
Onsdag skal I vise resten af skolen, at I har fundet en af de kampe, som jeres generation
kan kæmpe. At I kan gøre en forskel. En lille gruppe af jer har arbejdet speciﬁkt på at
nedbringe mængden af plast-baserede klude, vasken heraf og dermed en nedsætning af
både strømforbrug, vandforbrug og udledning af mikroplastik. Jeg glæde mig personligt til
at se, hvordan resten af skolen tager imod, men uanset, så er det fantastisk at opleve, at I
allerede i jeres unge alder kan se, hvordan I kan få betydning for jeres og de efterfølgende
generationers fremtid. Der er andre miljøprojekter på vej, og enkelte forældre er involveret

og har bidraget. Tak for det, og mere om disse projekter, når vi er klar til at oﬀentliggøre
dem.
På den boglig-faglige side arbejder vi ihærdigt, og der er mange fremskridt at spore rundt
omkring. Hvis I har Pirana 2-4, må I gerne tage jeres Pirana med hjem i påskeferien, hvis I
har lyst til at arbejde med den, men det er ikke et krav.
Hav en skøn weekend.
Husk at få ladet op til en af de virkelig vigtige uger.
Gitte.

Gule stemmer
Her er Gul gruppes månedsbrev; skrevet af gule børn.
Plastic Change
De sidste par uger har vi haft projektuge om Plastic Change i Gul gruppe. Dette er en
smagsprøve på, hvad der venter os i overbygningen. Hver gruppe ﬁk uddelt en overskrift,
der passede til emnet fx: Plastik og bæredygtighed, Plastikkens fødekæde og Plastik og
sundhed. Vi havde cirka to uger til projektet. Det var en svær opgave med mange
forhindringer fx sygdom, men heldigvis ﬁk vi alle lavet ﬂotte fremlæggelser.
Skrevet af Jonas, Sylvester og Mads

Bornholm
Som I nok ved skal vi snart til Bornholm. Vi har forberedt os lidt til turen. Vi har undersøgt
hvad vi kan opleve på Bornholm. Det er altid med spænding og glæde at vi forbereder og
ﬁnder de aktiviteter, vi helst vil opleve. For alle vil jo gerne gøre lejren god for alle. Vi har
fundet en klatrepark, som Anette har snakket om. Det er lidt dyrt og ligger lidt langt væk,
men vi vil godt cykle de mange kilometer hver vej for at få sådan en oplevelse. Vi har også
fundet et pizzaria, som hed Papaʼs pizza, hvor vi fx kan spise torsdag aften på lejren. Vi har
undersøgt cykeludlejning, rundkirker og strande. Nu ser vi bare frem til, at få vores
sovegrupper, ﬁnde ud af hvad vi skal spise og rejsen derhen.
Skrevet af Frida, Liva og Johannes.

Frikvartererne
Her i gul er vi begyndt at spille rundbold igen, og der er mange, der er rigtig gode til det.
Men der er også mange, der ikke tør at gøre deres bedste, fordi de tror, de andre bliver
sure, hvis de laver en griber. Men vi har alle sammen lavet én! I det første frikvarter må alle
være med, også dem fra de andre klasser fx vores lillevenner. Vi er glade for at spille
rundbold igen.
Skrevet af Hjalte og Lukas.

En dårlig leg
Os gule drenge har leget en leg. Vi har leget klaskeleg i ﬂere måneder. Der er to forskellige
klaskelege. Den ene går ud på at klaske hinanden på låret og den anden går ud på at klaske
hinanden i nakken! Men nu må vi ikke lege legen mere! I starten syntes vi alle det var sjovt.
Men så begyndte nogen at blive kede af det, og så var det ikke sjovt længere, fordi at vi
klaskede hårdere og hårdere. Vi skal snakke om vores klaskelege til skolehjemsamtalen.
Skrevet af Marcus, Louie og Paul

Trivsel
I klassen har vi haft en trivselsundersøgelse sammen med Robert, hvor vi hver ﬁk et papir
med billeder af alle fra klassen. Vi skulle svare på både personlige spørgsmål og på,
hvordan de andre i klassen havde det. Vi brugte smiley og streger. Undersøgelsen var
anonym, dvs. uden navn.
Der har i pigegruppen været lidt grupperinger i frikvartererne. Derfor har vi skulle samles
og skrive mindst to lege ned, som vi gerne vil lege sammen alle pigerne. Det var lidt
grænseoverskridende for nogle af pigerne.
I klassen har vi også haft en digital trivselsundersøgelse, hvor der var spørgsmål som ”er
toiletterne rene?”.
Skrevet af Siri og Sara

Gaver til lillevenner
Hvad skal man give sine små venner i gave? Selvfølgelig en bamse! Hver storeven har lavet
en bamse til sin lilleven i guld. Vi har lagt blod, sved og tårer i det hele. Vi har siddet i sy
hver fredag fra klokken 12:30-14:00. Vi har alle lavet forskellige Uglydolls til vores små
venner. Bare fordi de hedder Uglydolls, betyder det altså ikke, at de er grimme. Der er snart
en hel ﬂok i forskellige former, farver og personligheder. Alle glæder sig rigtig meget til at
Guld skal møde og lære deres nye venner at kende.
Skrevet af Amalie J. og Rigmor J.

Matematik uge.
Efter påskeferien har vi matematikuge, der skal vi undervise sølv og brun i brøker. Vi er delt
op i ﬁre grupper. De ﬁre grupper er delt ind i følgende områder: matematikurolige,
matematikarbejdsomme, matematikpanikker og matematikhurtige. Vi har hver elever fra
Brun og Sølv, som vi skal undervise i vores gruppe. Næste måned bliver spændende, men
også lidt nervepirrende. Det er første gang, at vi skal undervise nogle klasser. Jeanette siger
at man lærer helt vildt meget at undervise, og at det er os, der får noget ud af det. Vi ved
ikke hvad vi går ind til, men vi glæder os super meget til at undervise. I næste månedsbrev
kan i læse mere om hvordan det gik.
Skrevet af Ronja og Villads.

Overbygningen på tur
Samfundsfag LIVE i København
Tre dage på tur med Dorte igennem København på den årlige samfundsfags-tur med niende
klasserne var igen en succes, for vi havde en fornuftig, vidende og engageret ﬂok unge
mennesker med, der var gode til at indgå i og præsentere opgaverne og gruppearbejderne,
de blev ledt ud i på såvel Christiansborg som på Fælleden på Nørrebro. Ja, så var det
måske lidt udfordrende at spise moussaka på Vesterbros folkekøkken eller opfatte fælles
beskeder, men de gjorde det godt og holdt lærerne muntre og på dupperne, mens der også
var plads til hygge og en god omgang røver og soldater på Byens Skole om aftenen. Og så
kunne de sidde HELT stille allesammen i 2,5 time i Østre Landsret, hvor bagsiden af
tilværelsen bankede på og paragrafrytteriet kunne begynde. De klarede det så ﬂot.
Tak fra alle læreres side for en fantastisk tur og den kæmpe hjælp, I forældre yder, for at få
os bragt og hentet i Århus.
Brobygning for 8. klasse
Blå har haft en interessant uge i brobygning. Det er besøget på de forskellige
uddannelsessteder, de har ønsket at vide mere om og indgå i prøveforløb på i forhold til,
hvor de kunne forestille sig at påbegynde skolegang efter niende eller tiende klasse. Der er
lige nu mulighed for at gentage en frivillig brobygning i niende klasse, såfremt de unge ikke
selv er sikre på deres fremtidige valg. Dette kan man få mere viden om, skulle det blive
aktuelt, når Gitte Banner vender tilbage i niende.
Bavnehøj og fælles ansvar
Elevrådet har arbejdet for en bredere udgangsordning for hele overbygningen, der fx.
bruges på at gå sammen op til Bavnehøj-kiosken og købe frokost. Derfor har ordningen nu
ændret sig fra mandag, onsdag og fredag til alle frikvarterer alle ugens fem dage. Blot man
er tilbage til undervisningen til tiden. Argumenterne for at få gennemført dette er børnene
selv kommet med: at turen er god for fællesskabet, den giver frisk luft til hjernen og man får
bevæget sig lidt allesammen. Det er ikke alle, der køber noget, men bare gerne vil gå med
derop for hyggens skyld. Rosinen i pølseenden er tilmed, at alle om fredagen sørger for at
samle alt aﬀald på ruten op, så vi måske kan få bragt de grimme rygter om, at vores unge
smider aﬀald efter besøg i kiosken om sig, til en ende.
Derfor frabeder vi os også, at de unge benytter sig af muligheden for at få leveret mad her
til skolen fra både kiosken og andre restaurationer i byen. Det giver en uhensigtsmæssig
traﬁk op og ned ad Lergravsvej og underminerer de ellers gode argumenter for at åbne for
udgang alle dage. Naturligvis gælder dette ikke for mor eller far, der dropper forbi med
madpakken - og vi lige får hilst på hinanden!
Sal-traktaten 2019
Der er indgået en kontrakt omkring adfærd i og brug af salen med alle de børn i OB, der
bruger den i pauserne. På sidste uges hus-møde blev denne præsenteret og reglerne

gennemgået, derefter har alle underskrevet den, såfremt de er brugere af salen i pauserne.
Dette sker på baggrund af ﬂere henvendelser fra både personale og skolekammerater, og I
kan nu ﬁnde reglerne og sal-skemaet under alle gruppernes ﬁldeling. Der var god stemning
omkring underskrivningen, og vi ser frem til gode tider på den front.
Glemte sager og cyklister på p-pladsen
I tiden afholdes der skole/hjemsamtaler i hele OB. Vær søde at tjekke glemmekasserne, når
I slår vejen forbi. De overfyldes fra tid til anden. Tjek også knager og garderoben. Det ikke
afhentede køres på genbrug en gang om måneden. Gammelt idrætstøj smides ud grundet
mug og jordslag.
Mind jeres kære børn om, at cykler ikke har noget at gøre på skolens p-plads. Flere benytter
sig af parkering ved knallerterne deroppe, men de skal holde i cykelskuret af
sikkerhedsmæssige årsager.
I ønskes en god april og påskeferie i uge 16 - må forårssolen skinne på jer alle.
På vegne af OB-teamet, Helena.

Hvid læser
Kæreste Hvid og hvide forældre.
Vi er i øjeblikket i fuld gang med “Djævlens
lærling” af Kenneth Bøgh Andersen. Som I ved,
er der læselektier for hver dag, og muligvis vil
der også være andre lektier undervejs. Jeg har
indtrykket af, at de ﬂeste synes, at bogen er
spændende og god. I dansktimerne arbejder vi
med spørgsmål til de enkelte kapitler og til slut
er det tænkt, at vi skal kigge lidt mere
overordnet på bogens forskellige temaer.
I uge 15, ugen før påske, er jeg ikke på skolen. Hvid
skal derfor arbejde selv, mens de andre OB-lærere holder
lidt øje. Muligvis kommer der en vikar nogle af dagene, det vil I
høre nærmere om.
Ellers vil jeg ønske jer alle en god påskeferie, hvis vi ikke ses inden. Jeg håber, I vil nyde
fridagene :-)
Kærlig hilsen Sasja

Blå læser også
Kære forældre i blå gruppe.
Vi har nu færdiggjort forløbet om kortﬁlm og
afholdt ﬁlmpremiere på de frem gruppers
kortﬁlm i fredags. Det var en stor succes. Jeg
arbejder på at få ﬁlmene delt et sted, så ﬂere
kan se, hvor gode de er. :)
Der er ikke tid til hvil…
…så derfor er vi gået i gang med at arbejde
med (rock-)romanen “Flugten”, som vi skal
arbejde med de næste uger frem mod påskeferien.
Forældremøde onsdag den 10. april
Som det også fremgår i årskalenderen, så afholdes årets 2.
forældremøde den 10. april. Dagsordnen for mødet vil I få tilsendt, når vi nærmer os og
senest i ugen før.
Sambaoptog onsdag den 8. maj
Vi er igen i år blevet spurgt, om vi vil spille samba til dagplejernes dag. Det har vi
selvfølgelig sagt ja til. Vi går fra LIDLʼs parkeringsplads og slutter ved idrætscentret. I skal
være velkommen til at heppe med på strækningen.
De bedste hilsner
Stefan

Rød runder så småt af
Kære Rød
Under selve OB-fællesdelen her i brevet kan I læse mere om Københavner-turen. Vi
beﬁnder os lige nu midt i de sidste samtalerunder, der får mange til at juble og enkelte til at
knibe en tåre eller måske sig selv i armen. Min erfaring er dog, at niende klasses samtaler
her i foråret giver alle en klar fornemmelse af, at nu er det ved at være slut, snart skal I
videre og afprøve jer selv med den ballast, vi har givet jer med på såvel det faglige, som det
sociale og medmenneskelige plan. Og for os her på skolen er det vemodigt.
Selvom skoleåret er ved at være afsluttet, og prøverne står for døren, så er der stadig tid til
at nå et par emner: i dansk arbejder vi i den kommende tid med reklamer og kortﬁlm, mens
vi netop har afsluttet et ultrahurtigt dyk ned i kvindelyrikken fra hhv. 50'erme, 70'erne og
90'erne. Der skrives klummer og repeteres ind i mellem også genrer. I kommende uge
sammensætter vi fordybelsesområderne i dansk og får ﬂettet tekstopgivelserne ind i dem, så
vi er klar til lodtrækningen senere i april.
I engelsk tager vi fat på britisk kultur og ungdomsliv i 1980'erne med ﬁlmen 'This is
England'. I kan derhjemme se den på ﬁlmstriben.dk, hvor I logger ind med jeres bibliotekslogin, hvis noget er misset i timerne. I tysk har vi netop haft fremlæggelser om store
tysktalende personligheder som Sigmund Freud og Goethe.

I uge 17 har Rød og Orange naturfaglig projektuge. Her forberedes dels afgangsprøven i
Den Fællesfaglige Naturfagsprøve, dels kobles en idrætssynopse på. Det er Eskild og
Joseﬁne, der står for undervisningen den uge.
Ind i mellem er det svært for især pigerne at holde fokus, når vi arbejder med skriveriet i
timerne. Der skiftes hurtigt til snak om reality og alt muligt andet uvedkommende, hvorved
brok over lektiemængde preller lidt af på mig. Måske de synes, jeg er lidt skarp i det for
tiden, men får man tid i undervisningen til at arbejde på aﬂeveringer, så skal man også
bruge den hensigtsmæssigt.
Jeg minder om, at der i jeres viggo-kalender er lagt et fyraftensmøde ind den 29. april, hvor
vi gennemgår de prøver, der er obligatoriske og udtrukket. Sidstnævnte oﬀentliggøres
samme dag.
God weekend og påske, når I når dertil.
Kh, Helena

Orange har fokus fremad
Kære Orange!
Vi har haft en forrygende tur til København...spændende og intens. Folketinget, Statens
Museum for Kunst, Nationalmuseet, landsretten, rollespil mm. Og ja, man går langt og
bliver faktisk lidt træt i benene, men det er absolut det værd.
Vi har jo boet på Byens Skole i Valby, i deres Fritter. Det betyder også, at vi har pakket alle
ting sammen om morgenen og frem igen om aftenen. Men det, at vi kan bo på en skole, er
jo en væsentlig årsag til, at vi har råd til at tage på en sådan tur. Hvis ikke I allerede ved
det, har vi også ofte “søster-skoler” til at bo på skolen, fortrinsvis omkring lejrskoletid, hvor
vi har ledige lokaler.
Vi blev desværre ramt af sygdom; noget maveonde. Både før og efter, så jeg endte med at
have 8 børn med mig hjem i bussen fredag. Vi er nu fuldtallige igen.
I den kommende tid vil vi have fokus på at få samlet op ift danskprøverne. I første omgang
er det fordybelseområderne til den mundtlige, men vi har også fokus på retskrivning og
læsning.
I uge 17, ugen efter påske, har Rød og Orange naturfaglig projektuge. Her skal vi dels
forberede afgangsprøven i Den Fællesfaglige Naturfagsprøve, dels kobler vi en
idrætssynopse på. Det er Eskild og jeg, der står for undervisningen den uge.
Den 29. april er der fyraftensmøde, hvor vi har fokus på afgangsprøverne. Der ved vi også,
hvad der er udtrukket.
Vi ses til samtaler den 1. april og den 9. april. Tiderne ligger på Viggo.
Kh Jose

