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Uge Nyt fra Kontoret

Jerusalema er blevet det nyeste hotte, og her på
GBF er vi også med på noderne, bogstavelig talt.
Der er blevet danset og øvet i ugevis og nu er det
hele blevet filmet. I går torsdag havde vi en drone
i luften, som filmede alle klasserne. Der er lavet
optagelser forskellige steder i området, i
klasserne og i skolegården. Det skal klippes
sammen og blive til en lille danse film, som viser
hele skolen i fælles takt!
I sidste uge havde vi vores første møde i den nye bestyrelse. Efter at have sagt farvel til de
afgående medlemmer, havde vi et konstituerende møde, hvor Søren Kejser blev formand og
Caroline Grønkjær blev næstformand. Der er en god energi i den nye bestyrelse, som er klar til de
mange nye opgaver.

Arbejdsdage
Jeg beklager forvirringen, idet der først var arbejdsdage 4. og 5. juni. Så blev de aflyst og så var de
der igen. Vi havde brug for at flere tilmeldte sig arbejdsdagene, da antallet er vigtig i forhold til
hvor meget man kan nå, og der ligger et stort
planlægningsarbejde bag sådanne
arbejdsdage. Heldigvis har flere tilmeldt sig, og
vi håber at endnu flere melder sig til. Du kan
stadigvæk melde dig hos Ulrik.
”Der er altid arbejde nok til dem der vil
arbejde…”

SFO
Flere har spurgt til sommerferien i SFO. Ferieplanen for skole og SFO kan nu ses på skolens
hjemmeside under FRISKOLEN->FERIEPLAN. Her kan man se at SFO er helt lukket i uge 28 + 29 +
30.
Hvis man ekstraordinært har et problem i en af lukkeugerne skal man give Kim besked.

Sidste skoledag
Der er åbnet for at vi kan afholde sidste skoledag for 9. kl. Så der i år
kan blive karamelkast og fælles underholdning i skolegården. Der
kommer nærmere besked senere om hvornår og hvordan, men 9. kl.
er i fuld gang med planlægningen.

Rengøring
I næste uge skal Ulrik og jeg mødes med en kvinde, som skal i jobprøvning som
rengøringsassistent. Jeg håber det hele falder på plads, så hun vil kunne være på skolen tre dage
om ugen indtil sommerferien.

Næste uge 21
Husk at podning for corona er tirsdage og fredage
fremover!
Mandag – pinse

God uge og Pinse til jer alle!

