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Kære forælder!
HAR DU TILMELDT DIG TIL ARBEJDSDAG &

RENGØRING AF SKOLEN?
Ellers gør det nu, inden du læser videre:

https://arbejdsdag.dk/
Muligheden udløber inden midnat til den 1. september.

Herefter vil ikke-tilmeldte blive opkrævet et beløb til brug for rengøring o.lign.

Tilbage til rødderne
I denne uges
udeskole var temaet
“Lortens cyklus”.
Pointen lød: At
enten spiser vi
planter, og planter
spiser vores lort,
eller at vores lort
kommer til et
rensningsanlæg og
derefter ud i havet

igennem en masse rør. Lillegruppen (0.-2. kl.) var meget
engagerede.

Der blev bygget muldtoilet af træ og forsynet med en bræt,
som vi kender det hjemmefra(!). Således kan børnene nu få mulighed for at lære at tisse ude
i skoven, hvilket vi tidligere har erfaret kan være svært for mange.

Motoriske udfordringer i form af
hulebygning var også en del af denne
oplevelsesrige dag.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Naturen i det nære
I faget Natur & Teknik gik turen for 3./4. kl. til søen, hvor der også blev fundet fællesskab og
læring om biotoperne, som jo netop findes "lige uden for døren".

Tavleundervisning
I lærer- og pædagogiske kredse kan
“tavleundervisning” og “røv-til-sæde” have en
meget negativ klang. Men sådan behøver det ikke
være. I 5./6. klasses engelskundervisning har
Jazz-Chants nemlig givet rytme til timerne og sat
børnenes kæledyr på vers. Der er tale om
øvelser, hvori eleverne udtrykker ord og korte
fraser rytmisk. En intro til lyrik og vers.

Vi sluttede dobbelttimen af med at tegne og
formulere vores helt egne vers. På skift var
eleverne oppe at tegne de andres kæledyr og fjollede indfald efter nøje instruktioner og
altsammen in English, please. Her ses illustrationen.

Forældremøder på alle årgange
Lillegruppen åbnede årets “bal” i forældremøder. Tak til
de engagerede og interesserede forældre for at bruge
en aften i skolens selskab og indgå i dialogen om
hverdagen, fællesarrangementer, forventninger og de
øvrige emner, så som skolebytte.

I de kommende uger følger de øvrige klassers møder,
hvor der i de større klasser også vil være besøg af

ungdomskonsulent og UU-vejleder, dvs. om indgangen til uddannelsesverdenen og støtte.

Enten Anni eller jeg vil også deltage i disse møder for at få indsigt i, hvad der rør sig, og
hvad I som elever, forældre og pårørende er optaget af. - Glæder os til at møde jer!
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Kunstnerisk udfoldelse
Sidste uges tegninger af strudse fik nu farver
på. Kreativitet, fællesskab og dannelse i skøn

forening.

...Then we
take Berlin
I 9. klasse står meget i
prøvernes tegn, og der foregår meget planlægning.
F.eks. bliver eleverne udfordret af synopsis - et
talepapir til den mundtlige eksamen - i dansk. Samtidig
blev der i denne uge lagt sidste hånd på programmet til
studieturen i uge 38. Og, den tur går til den tyske
hovedstad.

De� kommend� ug�…

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Mandag er lidt blå
Det var ikke kun strudsen i Billedkunst i
denne uge. På mandag er dagen for
søndagens konfirmander også blå, og
turen går ud i det blå - med hygge og
sjov!

Vi fra skolen lykønsker med den store
dag og ønsker jer alle rigtig god
fornøjelse!

Dett� bliver også e� GRØN ug�, hvor der er
indlagt temadage, som for manges
vedkommende indebærer mere
udendørs læring og udfoldelse.

Så bytter v� snar� skol�…
Sig nærmer den tid (den 7. til 10. september), hvor vi alle
tager på Skolebytte, og der er mange gode råd og
praktiske anvisninger i den forbindelse. Hold derfor øje
med intra!

Til de, der ikke allerede har set programmet, så ligger det her:
https://gbfriskole.m.skoleintra.dk/file/newsfrom/skolebytte%202021%20program.pdf?newsId
=1087

OBS: Mandag den 6. september har alle
elever og lærere fri kl 12 - de elever, som
normalt kører med rute 352, skal I forældre
som udgangspunkt selv sørge for afhentning
af (som nævnt på 1. skoledag). Skulle der
være en enkelt, der er i bekneb, så kontakt
kontoret, så er vi behjælpelige med at finde en
løsning. Den grønne bus kører normal rute
hjem kl 12.10.

Samme aften skal al bagage afleveres i cykelskuret kl. 18:00. Alle dele af bagagen
skal være tydeligt markeret med barnets navn og klasse - store mærker på! Der vil
være markeret, hvor bagagen klassevis skal sættes.
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Ved hjemkomsten fredag den 10. september forventes skolens bus med bagage at
ankomme kl. ca. 18. De skønne onkler og tanter hjælper også med at læsse af
bussen, men hvis du nu lige står og venter alligevel, så giv dem da lige en hånd med
- det bliver de garanteret glade for.

Nærmere anvisninger og informationer følger naturligvis på Intra.

D� bedst� ønsker for weekende�
fr� all� � på Gjerril�-Bønnerup Friskol�
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