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Uge Nyt fra Kontoret

Juletræet med sin pynt.
I dag er alle ved at være klar til at gå på juleferie. Vi har sunget online, og været sammen hver for
sig i dag. Jeg håber at mange har fulgt vores live transmission fra lillegruppen, og sunget med foran
skærmene.
Nu går vi på juleferie, og så ses vi igen i det nye år
mandag d. 4. januar.
Jeg siger tusind tak for året der er gået, som I alle har
bidraget til kunne forløbe så godt som muligt for os
alle. Det har jo været et meget specielt år uden
morgensamlinger, uden skolerejser og uden
skolebytte og uden musical og uden… Ja det har
virkelig været meget underligt, og vi ser alle frem til at vi kan normalisere vores hverdag. Jeg håber
at vaccinen kan være med til, at vi kan få en mere normal hverdag i det nye år!

Jeg ønsker jer alle en rigtig god juleferie og et godt nytår! Vi ses mandag d. 4. januar.
Husk at SFO er lukket i juleferien!

Hvad og hvor klimprer Kim
Mange tak til jer der følger med på Hvor og hvad klimprer Kim på Facebook. I denne uge blev det
til flg.:
Mandag d. 14. i gymnastiksalen. – på loftet sidder nissen. Tirsdag d. 15. dec. i 9. kl. – sikke en
voldsom trængsel og alarm. Onsdag d. 16. dec. i kontoret– kender I den om Rudolf. Torsdag d. 17
dec. i SFO – Søren Banjomus og i dag fredag d. 18. dec. på lærerværelset – juletræet med sin pynt.

Sekretær:
Skolens nye sekretær Gaia har sendt disse ord om sig selv:
Hej…
Så er jeg startet op på Mette’s plads som den nye skolesekretær og jeg har allerede hilst på nogle elever og
et par forældre.
Selvom det er en lidt anderledes start med Covid-19 restriktioner og hjemsendte elever, så er jeg glad for at
være her og ser frem til mange gode stunder her på GB friskole.
Som Kim har skrevet tidligere, så kommer jeg fra en produktionsvirksomhed og har erfaring med
bogholderi, daglig drift og ad hoc. Mette lærer mig op så jeg bliver super skarp på at føre kontoret videre i
friskolens ånd.
Jeg er bosat i Kolind sammen med min kæreste og vores 3 drenge på hhv. 11, 5 og 1,5 år.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og godt nytår! Vi ses i det nye år 😊

SSP
Vi har fået en opfordring fra SSP til alle forældre, om at snakke adfærd med deres børn i
forbindelse med fyrværkeri. Der er nemlig kommet nye og skrappere regler. I kan læse
opfordringen på alle klassers opslagstavler.

Skolestartere
I januar er der indskrivning for børn der fylder 6 år i 2021. Det er også dem vi kalder for Tidlig SFO
børn. De starter i skole 1. april.
Her på friskolen har vi et informationsmøde, for alle forældre
der ikke kender os i forvejen, og som kunne tænke sig at
høre mere om Gjerrild-Bønnerup Friskole.
Mødet er Torsdag d. 7. januar kl. 19. Der er tilmeldingspligt,
da vi skal kunne være sammen med afstand. Derfor
opfordrer vi også til, at der kun kommer en forælder pr.
barn. Vi reklamerer via lokalavisen og via Facebook, men du
kan også se annoncen nederst i dette nyhedsbrev.
Der er nogle elever skrevet op til TSFO, men vi kunne godt
bruge 5 til 7 elever mere.
Der er en annonce i lokalavisen i denne uge, og så bliver arrangementet boostet på Facebook.

SFO
Kære forældre til SFO børn, mange tak for et godt år. SFO er
lukket fra i dag og frem til skolestart d. 4. januar.
Vi ønsker jer en god ferie og ser frem til et fortsat godt
samarbejde i det nye år.

Legeplads
Skolen har jo fået en stak stolper, som er blevet
afbarket af en maskine. De er nu flyttet i tørvejr, og
skal finpudses. Det er et stort arbejde, så Ulrik får lidt
hjælp fra forskellige voksne. Tusind tak for den store
indsats.

Her er annoncen for skolestartere 2021:

INFORMATIONSMØDE
SKOLESTARTERE 2021

Gjerrild-Bønnerup Friskole
Har du et barn der fylder 6 år i 2021,
og overvejer du skolestart og tidlig SFO på
Gjerrild Bønnerup Friskole?
- skolen med de stærke relationer og gode værdier:
Fællesskab – kreativitet - dannelse
Så kom til informationsmøde

Torsdag den 7. januar 2021 klokken 19-21
Knud Albæksvej 4, 8500 Grenå

Her vil vi fortælle om friskolen – vores værdier, struktur, hverdag, SFO og samarbejdet med
skolens forældre.
Der vil også være mulighed for en rundvisning på skolen.
Vi glæder os til at se dig!
Det er vigtigt med tilmelding, så vi kan planlægge med afstand!
Så vi opfordrer til at der kommer en person fra hver familie. Mødet er primært for forældre som
ikke kender Gjerrild-Bønnerup Friskole.
Tilmelding senest mandag d. 4. jan. til skoleleder Kim Sørensen på ks@gbfriskole.dk ,
Mobil 93844227 eller 86384422

En rigtig god juleferie til alle og et godt nytår☺
Kim Sørensen

