
Glædelig Jul fra alle os til alle jer 
Kære alle. 
Tusind tak for en rigtig hyggelig julefest i aftes. Det var 
dejligt, at så mange af jer kom og nød en aften sammen med 
os med musik, dans om juletræet og besøg af julemanden. 
Vi har i dag sagt glædelig jul til hinanden med højtlæsning af 
vores juleeventyr og “Nu er det jul igen” rundt på hele 
skolen. 
 
Tusind tak for året der er gået og tusind tak til alle jer 
forældre for jeres indsats med rengøring, vedligehold, 
arrangementer, opbakning og deltagelse i alt, hvad vi kalder 
jer ind til. Uden jer ‒ verdens bedste forældre ‒ så kunne vi 
ikke lave verdens bedste og smukkeste skole. Tak for det. 

Rengøring 
Uge 51: Grå og Lime1 
Uge 2: Guld og Lime2 
Uge 3: Hvid og Lime3 
Uge 4: Sølv og Blå1.  
Skolen er lejet ud til Birthe 
Nielsen fra lørdag klokken 9 
til søndag klokken 12. 
Uge 5: Gul og Blå2. 
Salen er lejet ud fredag fra 
17-21. 
Uge 6: Brun og 
Blå3 
Uge 7: Bronze 
Uge 8: Indigo
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Husk at sætte et stort kryds i 
kalenderen den 22. januar, 
hvor Dialogudvalget inviterer 
alle forældre til det årlige 
Dialogmøde. Vi får besøg af en 
oplægsholder fra Børns Vilkår, 
som vil tale om børn og unges 
digitale dannelse. Tilmelding 
kommer på Viggo lige efter 
juleferien. 

Sæt også et stort x i kalenderen 
den 10. marts klokken 19-21, 
hvor vi afholder det sidste 
stormøde omkring 
planlægningen af Musik- og Teaterfestivalen den 22.-24. juni. Vi glæder os alle sammen til 
at være værter for Musik- og Teaterfestivalen til sommer. Det er en kæmpe opgave, som kun 
kan løses i fællesskab. Derfor er det vigtigt I afsætter den 10. marts fra klokken 19-21 så vi 
kan komme i mål med den fælles planlægning og den fælles opgave. 
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
Vi ses igen mandag den 6. januar. 
De allerbedste julehilsener 
Dorte 

Arrangementer 
Uge 52+1: Juleferie. 
Uge 2: Første skoledag efter ferien er mandag, hvor OB spiller 
Volley i Åstruphallen med Gjerrild-Bønnerup Friskoles 
overbygning. Onsdag er der møde i 2020-udvalget. 
Uge 3: Mandag er der møde i dialogudvalget fra 17-18.30. 
Uge 4: Dialogmøde onsdag klokken 19-21 med foredrag fra Børns 
Vilkår. 
Uge 6: Indskolingen og mellemtrin arbejder med “Uge Sex”-
materiale. Blå er i praktik. Hvid og Gul laver 
projekt. Mandag er der økonomiudvalgsmøde og 
bestyrelsesmøde. Onsdag låner Lime gruppe skolen 
fra klokken 17 til 20. 
Uge 7: Fritteren er åben for tilmeldte børn mandag, 
tirsdag og onsdag.
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Julehygge overalt 
Julehyggen er lig med risengrød, 
æbleskiver, julemusik, gavefremstilling og 
masser af hygge. 
Sådan har det også været i fritteren det 
sidste stykke tid, og alle er nu klar til 
afslapning og en dejlig juleferie i hjerternes 
og fredens tegn. 
Vi glæder os til de mange store og små 
begivenheder som står for døren i det nye 
år; SFO-cup, diskofesten, udeliv, bål, 
rulledage og meget meget mere. Fritterne 
ønsker alle en dejlig jul og et godt nyt år 
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Små lækkerier fra værkstederne - skrevet af Blå 
Origami-værkstedet: Det var et mega hyggeligt værksted, alt var stille og roligt. Robert 
havde styr på værkstedet og fik alle i gang med noget. Som de store følte vi, at der var brug 
for os, og der var altid en, der skulle have hjælp. Vi fandt selv på nye origami-figurer, som 
de små selv synes var sjove at lave. Det var et hyggeligt værksted, som man kunne sætte sig 
godt ind i eller bare lave en hurtig figur, der var noget for alle.  

Muleposer og mosaik: På dette værksted kunne man lave muleposer og mosaik. Det har 
været et meget populært værksted for alle aldersgrupper. Det har nemlig været et værksted, 
hvor alle kan være med. Man behøver ikke de vilde fingerfærdigheder. Men som sagt var 
det et meget populært og travlt værksted, så der var kun fem muleposer tilbage onsdag. Vi 
synes, det er nogle rigtig flotte muleposer og mosaik-bordskåner, der er blevet lavet, og at 
det er et værksted, vi bestemt mener, vi skal have næste år. Godt gået til Sasja og Brian. 

I denne uge har man i billedkunst, sammen med Sasja og Brian, kunne lave muleposer 
med eget tyk og kreative bordskånere af mosaik. Vi havde også fint besøg af en lille 
nisse i vores depotrum, hvor den fik lidt godt af spise af de små elever. 
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Perler med mere: På På Josefine og Sarahs værksted kunne man lave perlearmbånd, 
ornamenter og billeder med tekst. Værkstedet har været rigtigt populært og travlt. Der har 
været en hyggelig stemning, og de store har været gode til at hjælpe de små. Jeg synes, 
værkstedet skal være der igen næste år, da der var så godt og nemt for selv de helt små. 

Træværkstedet: Der har været god stemning på træværkstedet samt god arbejdsmoral. På 
værkstedet kunne man lave spil, NDF-fugle med fuglekugler i midten og nøgleringe. Vi 
synes helt klart, at det er et af de bedre værksteder ud af de muligheder, der er. 

Jeg bliver så glad, når jeg ser et barn der gør sig umage. Et barn der saver og pudser og 
synes det er svært. Et barn der næsten er ved at give op og gerne vil være færdig, men 
alligevel lige gør lidt mere. Ser at det bliver pænere og pudser lidt mere. Får hjælp til næste 
trin i processen. Synes det er lidt svært og tager tid, får lyst til at give op, men alligevel lige 
gør lidt mere. 
Jeg bliver så glad, når barnet selv ser, at det giver mening at gøre lidt mere. Så glad når 
barnet selv bliver glad og tilfreds med det færdige produkt.  
Jeg bliver så glad, når jeg ser et barn hjælpe et andet barn. Ser dem forklare og vise, hvad 
der skal til. Ser et barn bruge tid på et andet barn, ser et barn udvise tålmodighed. 
Jeg bliver så glad, når vi har juleværksteder. Og også lidt træt :-) 

Stof, stof og mere stof: I denne uge til juleværksted har man i Gul og Hvid klasseværelse 
kunne udfordre sig med garn og nål. Man har sammen med Anna kunne lave pompommer 
og hjemmesyede stofhjerter. Julestemningen har været i top med musik og søde 
nissehjælpere fra Blå. Det har bugnet med kreationer og kreativitet og vi synes, at Annas 
værksted har været en af de bedste seværdigheder til Juleværksted i år. 

Glimmer allevegne: Vi har været på 
Jessicas og Bos værksted i de sidste par 
dage, og vi har haft det rigtigt hyggeligt. 
På værkstedet kunne man lave sjove 
stjerner og figurer ud af toiletpapirs 
ruller med en masse glimmer, og vi har 
haft det sjovt med at klippe, klistre og 
lime sammen med alle børnene. Bo og 
Jessica har været rigtig imødekommende 
overfor alle, der har været inde på 
værkstedet, og der har generelt bare 
været en rigtig god stemning, om man så 
har limet sig selv til eller brændt sig på 
en limpistol. Det eneste tidspunkt, hvor 
der ikke var særligt sjovt var, da vi 
skulle feje ALT det glimmer, som der var på gulvet (det var rigtigt meget), op. 
Af hensyn til gavemodtageren er eleven på billedet anonymiseret. 



NDF læser 
I januar og en del af februar sætter NDF fokus på læsning. Både læsningen af skønlitteratur 
og faglitteratur, men også den læsning, der opstår i andre fag end dansk og sprogfag. Det 
gjorde vi også i 2019, og det blev for de fleste en succes. Dengang skrev vi som 
værdimæssige baggrund for NDF læser blandt andet følgende til jer som forældre: 

Mens bøger for nogen er en portal til magiske, fantastiske, anderledes, 
spændende eller sørgelige verdner, så er bøger for andre næsten en 
pinsel, der helst skal overståes. Men uanset holdningen til at læse 
bøger og tekster, så er læsning af mange grunde en aktivitet, der 
gavner os som mennesker. Som et resultat af mange børn og unges 
fravalg af bøger, siden computerspil og især ipads er kommet til 
verden, er der de seneste år forsket i, hvad læsning betyder for vores 
hjerne og generelle udvikling. Og alt peger på, at læsning er godt. 
Rigtig godt endda. Særligt, hvis man læser i en fysisk bog af papir, 
I rigtig mange år har anbefalingen fra Norddjurs Friskole været, at 
man læser med sit barn derhjemme. 10-30 minutter alt efter barnets 
alder og læseniveau.  
Men der er mere bund i den anbefaling, end mange måske ved. Det 
viser sig nemlig, at den forholdsvise lille mængde læsning hjemme 
dagligt tæller firdobbelt i forhold til, hvis der læses i skolen, ganske 
enkelt fordi man hjemme er færre børn, der er mere ro, og 
læsestunden har det nære samvær med en forældre. 
Således er læsning altså godt, og læsning hjemme er en uundværlig 
træning, der gør det meget nemmere for barnet at læse i skolen og 
lære alt det stof, barnet præsenteres for i alle fag, ikke kun i dansk. 
Men læsning er også skolens opgave. Det er nemlig i skolen, at 
børnene med en lærer ved deres side skal lære HVORDAN man læser. 
Eleverne skal lære, hvordan man træder ind i en tekst, hvordan man 
finder vej gennem den, hvordan man opdager, når det er “for nemt at 
læse” og “for svært at læse”, hvordan man kan reflektere over teksten, 
og hvordan teksten kan betyde noget for en. 
Det er også i skolen, eleverne møder et mangfoldigt tekstunivers, og 
det er også her, vi snakker om, hvad tekster og læsning egentlig er. 
Når eleverne er begyndt at kunne læse lidt selv, har vi på skolen 
mulighed for at træne deres egen læseforståelse og fornemmelse for, 
hvad de skal øve, og hvor de er stærke. Alt sammen noget, der gør 
dem til reflekterede læsere. 

Hvordan NDF læser på de enkelte trin er forskelligt, men det er uanset elevens alder en god 
ide at stå klar med et par gode fysiske læsebøger, når vi træder ind i 2020. Måske en 
julegaveide, hvis der er stadig er luft i budgettet. 



Indigo 
Årets sidste månedsbrev - heldigvis ikke skoleårets sidste. 
I det nye år tager vi hul på vores købmandsemne. Vi skal lave købmandsbutikker og handle 
med hinanden, men uden købmandsvarer er der ingen butikker, så jeg håber, at I alle vil 
gemme tom, ren emballage henover juleferien, så vi kan få stablet nogle store butikker på 
benene fra uge 3. Og vi kan ikke få for meget, men glas-emballage vil vi helst undgå. 
Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Kærlig hilsen Anette 

En særlig nissehilsen fra OB-teamet 
Kære elever og forældre i OB. 
Så er det snart juleferietid, og vi glæder os vist allesammen. I den forgangne uge har vi 
varmet op til jul med juleværksteder. 
Hvid og Gul har været rundt på de forskellige værksteder og lave gaver, stillet scene og 
instrumenter op sammen med Søren i salen og øvet musik til julefesten. Blå har også øvet, 
men samtidig har de været julenissehjælpere hele ugen. Vi voksne har haft fornøjelsen af de 
blå drenge og piger på værkstederne, hvor de har sørget for at alle børn har haft det godt, 
og at der var nogenlunde ryddeligt over det hele. De er gået til opgaverne med smil, og det 
har været en fornøjelse, at have dem med. I har været den bedste julegave til os voksne i 
denne uge. Tak for hjælpen, Blå :-) 
Første dag efter juleferien er der, traditionen tro, volleyball i Aastruphallen. Eskild skriver 
ud til alle på Viggo med nærmere informationer, så hold øje herinde. 
Sidst, men ikke mindst, ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Julehilsner fra OB-teamet 


