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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Utrolig som tiden går – nu nåede vi pludselig til SOMMERFERIEN! 

Sidste UgeNyt fra mit lille kontor. Tre år der er gået utrolig hurtigt. En skole der er i fuld gang med 

at tilpasse sig tiden på alle områder. Corona kom forbi, men vi lukkede hende IKKE ind! 

Vi har nu en ny hjemmeside, et mere spændende Facebook, legepladsen bliver snart til et legeland 

og vi har fået godkendelse til at arbejde videre med at skabe en stor Dome! Så på alle måder er vi 

en skole i god gænge og i rivende udvikling. Det bliver spændende at følge i de kommende år. 

Vi har nu mere end 20 børn skrevet op til skolestart i 2022, så fremtiden tegner lys! 

Den venlighed og det engagement jeg har mødt fra alle såvel ansatte som børn og forældre, har 

været overvældende, tusind tak for det. 

Jeg går nu i gang med en MEGET LAAANG sommerferie! Ønsker jer alle alt det bedste og håber I 

må få en god ferie og mange gode år fremover med GBF! De bedste hilsner for jer alle fra Kim. 

 

 

Skolestart efter ferien er ONSDAG d. 11. august kl. 17! på plænen ved 

storegruppen. 

 

Efter ferien bliver det Susanne Gade Clausen der bliver skoleleder og Anni Schumacher bliver 

viceskoleleder. De er ved at gøre det hele klar til det nye skoleår, så alt kan fortsætte på bedste 

vis. 

 

 

SFO: 

Vi har åbent i ferien i uge 26 og 27 og igen i uge 31 og frem. Hvis du vil benytte SFO i disse åbne 

uger, vil vi gerne vide det på forhånd, idet vi bemander ud fra antal fremmødte. Vi vil også gerne 

kunne tage på tur ud af huset, så hvis du kommer efter kl. 10, kan du risikere at vi er på tur, og 

døren er låst. 

Husk at vi har lukket helt i uge 28. 29 og 30, hvis der er problemer i disse uger kan der laves 

forudgående særaftaler med Kim. 

 



Husets ældste takker af – den faglige stafet gives videre! 

Tiden iler af sted, og der er allerede løbet meget vand i åen, siden jeg allerførste gang trådte ind 

ad døren på Gjerrild-Bønnerup Friskole og blev en del af lærerstaben. Friskolen manglede på 

daværende tidspunkt en lærer til at varetage tyskundervisningen, og den opgave ville jeg gerne 

hjælpe med.  

Det var tilbage i august 2015, ét år er hurtigt blevet til seks år. Det har været fantastiske år! Efter 

rigtig mange år i folkeskolen, har det været fantastisk at kunne få lov til at fase ud af arbejdslivet i 

friskolemiljøet. En friskole kan noget ganske andet og mere end folkeskolen, har jeg erfaret. Det 

har været en spændende og berigende oplevelse, at være en del af Gjerrild-Bønnerup Friskole. 

Jeg har mødt så mange dejlige mennesker – elever, forældre og kolleger.  

Men nu takker husets ældste alligevel af, efter 42 år i skoleregi, og den faglige stafet gives videre 

til yngre kræfter! Tusind tak for samarbejdet til alle mine dejlige elever, deres forældre, fantastiske 

kolleger og friskolens bestyrelse! 

Pas på friskolens værdier, pas på hinanden, og alle gode ønsker for friskolens fortsatte eksistens!  

Gydda Thyme 

 

Dimission: 

I går fik vi sagt godt farvel til 9. kl. Der var taler og underholdning og det hele sluttede af med at 

kobberpladen kom på plads foran skolen. 

Tusind tak til alle der var med til at gøre denne aften til en dejlig oplevelse for os alle.  

En stor TAK og held og lykke fremover til 9. kl.! 

Tak til 8. kl. der stod for det praktiske sammen med Cecilie. 

Tak til lærerne der stod for underholdning og musikalske indslag. 

Tak til forældre og familie for at møde talstærkt op. 

En særlig tak til de forældre hvor der ikke er mindre søskende på GBF, og som vi således også 

måtte sige farvel til. 

Alt i alt en flot afslutning på 10 års skolegang! 

God sommer og fremtid til jer alle! 

 


