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Kære alle
I denne tid kan man ikke åbne for radioen eller tv eller nyheder andre steder uden at høre om
Coronaen. I dag kl. 14 er der igen pressemøde, og hver gang er der nye tiltag. Det er hårdt at være
i for os alle. Vi er alle kede af at turen til London nu er aflyst. Vi er også opmærksomme på, at
smitten har været på en skole i Grenå, så den er kommet tættere på.
På friskolen har vi besluttet at intensivere de tiltag, der vil kunne begrænse spredning af virus. Vi
har sat fokus på to ting, nemlig afstand og hygiejne. Så kravet om en meters afstand, er vigtig alle
de steder det er muligt. Man skal vaske hænder når man kommer ind udefra, ved toiletbesøg, og
når man skal spise. Hvis et barn har eksem er det ok, at have en creme med. Vi har set på vores
daglige praksis, og gjort det tydeligere, hvad vi kan gøre, for at skabe afstand og have en høj
hygiejne. Som udgangspunkt holder vi en meters afstand, hvor vi kan både ude og inde. Lærerne
vil også være rundt i skolens afdelinger i pauserne, så de også kan holde afstand. Jeg var rundt i
onsdags og snakke med alle klasserne om de nye tiltag. Alle lyttede og spurgte interesseret ind til,
hvad vi kan gøre, og alle tog det pænt.

SFO
Husk at det er sidste frist i dag, hvis du ikke har
besvaret min digitale forespørgsel. Mange har
allerede været inde og finde blanketten på Intra.
Tusind tak for det. Hvis bare en af forældrene har svaret,
behøver den anden ikke.

Sundhedsplejersken
I tirsdags havde 8. kl. besøg af sundhedsplejerske Lisa. Hun snakkede
med alle elever i klassen, og undervejs var der også lidt
seksualoplysning. I den forbindelse uddelte hun kondomer, og nogle
af dem blev efterfølgende fundet af andre elever på skolen. Så hvis
dit barn fortæller at der er fundet kondomer på skolen, er det rigtig
nok, de tilhører 8. kl.

Kulturskolen
Marc Rudwill der underviser i klaver vil gerne tilbyde klaverundervisning på vores skole efter
skoletid. Hvis du har lyst til at prøve en enkelt gang gratis, så skriv til Mark på:
marcrudwill@gmail.com
Marc skriver:
Hej elever, forældre og andre interesserede på Gjerrild-Bønnerup friskole
Som før tilbyder Kulturskolen Norddjurs instrumentalundervisning som foregår på
alle kommunens skoler, på stort set alle instrumenter.
Hvis der skulle være interesse kan en lærer fra Kulturskolen Norddjurs komme ud til skolen og give
en (gratis) prøvelektion og en uddybende samtale om eventuelle spørgsmål. For klaverets og
Gjerrild-Bønnerups vedkommende kan
mandag, onsdag og fredag i første omgang tilbydes og vil senere, alt efter
tilslutning og tilbagemelding om foretrukne eller mulige dage, blive "begrænset" til en dag.
Mange af skolens elever har 11. September til morgenmødet på Skolen ved selvsyn allerede
kunnet stifte bekendtskab med min kollega Søren og mig, som kort fortalte om os og derved viste
os frem.😉
Til min professionelle baggrund hører at jeg er uddannet på musikkonservatoriet med
musiklærereksamen i klaver og pianistdiplomeksamen, samtidigt med at jeg i 25 år har undervist
på musik- , og kulturskoler.
Prøvelekionerne kan ved interesse og hvor hurtige jeres
tilbagemeldinger kommer allerede starte fra uge 38, men vil
pga. en normal reaktionstid sandsynligvis først blive aktuelt fra
uge 39 og frem.
Ved interesse for klaver, er det nemmeste, hvis Du ringer
(26749271) eller skriver (marcrudwill@gmail.com) til mig.
Vi lærerne fra Kulturskolen og Gjerrild-Bønnerup friskoles
Leder Kim finder en passende tid til en prøvelektion.
Med venlig hilsen
Marc Rudwill `

I fredags havde vi besøg af Søren Friboe, som gerne vil give sangundervisning til børn på 8 år eller
derover. Hvis I ønsker en gratis prøvegang, så skriv til ham på: fri.dawa@icloud.com.
Jeg ved der allerede er to, der har meldt sig til sang.

Mere kultur
Vi havde besøg af Frederik Næblerød sidste år, hvor han lånte vores ler ovn til et kunstprojekt i
Grenå. Nu er han aktuel i TV-serien om kunstnerkolonien i Skagen. Man kan se udsendelserne på
dette link: https://www.dr.dk/drtv/serie/kunstnerkolonien-i-skagen_203998

Borgermøde
Der var borgermøde om udvikling eller afvikling af Gjerrild onsdag d. 16. september. Mødet blev
afholdt på friskolen, og der kom mange gode konkrete ting ud af mødet.
Du kan se et indslag på TV2 fra mødet her: https://www.tv2ostjylland.dk/norddjurs/de-naegtervaere-udkant-de-insisterer-paa-udvikling

God uge
Kim Sørensen

