
Ugeny� ve� skolestarte� ti� skoleåre� 2021/22
Nyt skoleår - ny start
Godt at se og gense så mange elever og familier på denne smukke onsdag! Traditionen tro
havde vejret hørt efter og viste sig fra sin smukkeste side.

Rigtigt “postkortvejr”! Og alle vores
skønne familier var troppet op
onsdag eftermiddag lidt før klokken
17 og havde sat sig til rette på
skråningen bag skolen.

Alt imens indtog eleverne i
skolegården deres pladser klassevis
og marcherede ind til skolens eget
sambaorkester.

Det var vitterlig glæde, sang og
samvær “u� under åbe� himme�”. Vi på
skolen er alle ovenud begejstrede for
at kunne genoptage tidligere
traditioner på festlig vis.

Glæden, troen og håbet viderebragt
I min tale til jer gengav jeg et par vers
af en vores store, danske poeter, Piet
Hein. De uforlignelige GRUK, som
står for GR-in og s-UK, fordi det er
korte og underfundige digte om livets
store spørgsmål får I her igen:

FORÆLDRE
KAN OPDRAGES
TIL AT FORSTÅ.
MEN SÅ
SKAL MAN OGSÅ
HA’ HAFT DEM
FRA SMÅ!

Grø� er so� bekend� skolen� o� håbet� farv�. V� håber o� tror på, a� v� ka� få e� mer� normalisere� skoleår.
Derfor beder skolen om, at alle fortsat forsøger at passe på hinanden og tager sig i agt for at
bringe evt. smitte ind i fællesskabet.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Morgensamling
Hverdagen ramte os torsdag, den 12. august, hvor
vi atter mødtes på bedste traditionelle vis til
morgensamling i musiklokalet. Nogle af os lærte en
ny sang om “første skoledag” og efter intet mindre
end 12 gange fødselsdagssange med instrumenter
nok til et helt symfoniorkester, blev der sluttet af
med “Let it be”. Og vi lader det ikke bare være ved
det.

Fællesskabet genstartes
Vi nyder at kunne vende tilbage til den skoleform,
som er vores. Det betyder, at der leges over det
hele i frikvartererne, og at store og små nyder at indgå i spil og leg med hinanden.

I dansk har 5.-6. lært noget om kommunikation, afsender og modtager af et budskab, mens
tysk i Storgruppen har budt på “FerienBingo”. P-fagene er også blevet indledt. I billedkunst
var der ingen børn, som stak hovedet i busken - skønt de ellers tegnede strudse ud af det
hårde liv.

Fra Skolekøkkenet har vi her beviset på,
at GBF-børn tidligt i livet bliver klar til at
begå sig i køkkenet. Velbekomm�!

Vores yngste elever har været på besøg hos os (dvs. Gaia
og Susanne) på kontoret, og vi øver nu, at indgangen dertil
er sin egen og ikke sker gennem personalerummet. Måske
kan også alle vi andre lære det? 😊

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Podning og selvtests
Eleverne vil fortsat kunne blive testet to gange om ugen. Det foregår i Sundhedsplejerskens
lokale. Der er dog ikke længere behov for forældreunderskrifter.

Farlig fredag?
Godt nok er det fredag den 13., men mon ikke vi alle overlever denne korte skoleuge?
Denne uges fællessamling bød på bevægelse for os alle. Anni fik os op af stolene, og vi fik
alle pulsenop.dk/ - både store og små, unge og gamle. (Fotoet er dog taget før dét skete.)

Det har været en blid og blød begyndelse, og vi holder skole igen fra mandag. Glæder os til
atter at se jer.

Om den kommende uge
...ved vi bl.a. allerede nu, at den kommende uge er “bare en almindelig uge”. Der tages hul
på et fuldt skema. Så kig i skoletasken og tjek beskeder på SkoleINTRA!

Måske kan man også benytte disse uger til at få anskaffet
sig grej til vores Skolebytte-tur til Oure, som jo skal finde
sted i uge 36 (tirsdag den 7. til fredag den 10. september).
Det kan dreje sig om en luftmadras eller passende fodtøj.

TAK
Fra alle os voksne på skolen skal der lyde en varm tak til
alle hjem, som tydeligvis her efter ferien har sendt os
læringsparat� bør�! Alle medarbejdere melder - uafhængigt af
hinanden - at det er en sand fryd at undervise og være
omkring så glade og engagerede børn. Billederne taler for
sig selv…

Og helt for egen regning sender jeg også jer alle en stor tak
for modtagelsen her på Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Her er et ganske særligt sted, og vi har et ganske særligt hold, som sætter de daglige
rammer.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
3

https://www.pulsenop.dk/

