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“Vaccineramt”
Den første hele skoleuge lakker mod enden. Det har været lidt
hårdt. Samtidig er vi en tid, hvor alle fortsat er opmærksomme på
Covid-19-symptomer - tak for det! Og nogle af os oplever desværre
også gener af vaccination. Endelig kan man godt blive forkølet eller
bare sløj af meget andet. Vi har i al fald været udfordret på at sætte
fuldt hold på arbejde i denne uge. Derfor sender vi en varm tak til
vores dedikerede vikarer og ikke mindst meget servicemindede
kolleger, som gerne træder til.

Fællessamling
Det første kvarter af hver skoledag mandag-torsdag
mødes hele skolen traditionelt til morgensamling i
musiklokalet. Om fredagen kalder vi det
“fælllessamling” for så er det tid til lidt mere indhold.
Denne fredag blev fortællingen om skolebytt� præsenteret.

OG HVAD GÅR DET SÅ EGENTLIG UD PÅ???
Hvert år tager hele skolen på skolebytte i september måned. Dvs. at vi alle drager til
en anden skole, hvis elever så kommer her. Eleverne kører med tog, da vores egen
bus fragter bagage. Bussen bruger vi så til at køre eleverne rundt til seværdigheder i
det område vi besøger. En helt anderledes skoledag, planlagt af et udvalg.

Overnatning foregår på skolen, og forplejning sørger vores søde forældre for. Hvert
år er vi så heldige, at der er ca. 10 “madonkler” og ”madtanter” med på turen. Til at
dække kosten opkræves der et beløb på 320 kr. pr. barn, svarende til 80 kr. pr. døgn.

Se ALT dét er forankret i vores værdier om:
FÆLLESSKAB - vi er sammen om oplevelsen,
store som små, unge som gamle
DANNELSE ...kræver det, når så mange skal
være der med hinanden, sove, spise og være
sammen! Og dét får vi også ud af
skolebytteturen, når vi lærer at synge tak for
mad, vente tur og lærer om de steder, vi
besøger, naturen og kulturen.
KREATIVITET ...skal der til! Ikke mindst for at
få programmet til at gå op og sikre, at alle får et
godt ophold. I kan godt glæde jer!
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Vi har tidligere besøgt Varde, Kolding, Gislev, Brædstrup, Mors og Hjørring. I år går
turen til Our� på Fyn. En by på størrelse med noget, vi kender, og tæt på Svendborg.
Mere her: https://www.ourefriskole.dk/

På årets program er blandt andet “ø-hop” i det sydfynske øhav, Egeskov og
Valdemar Slot.
➔ I næste uge følger det fulde program på Intra.

Udeskole & outdoor education
Hver onsdag tager Lillegruppen af sted ud i det fri for
at lære om naturen. I denne uge var det
vandsalamandere, og det lod sig heldigvis gøre trods
blæsten.

Undervisning
udendørs kan også
fungere. Ikke alene i
idræt, men også som
her i engelsk på mellemtrinnet, hvor der grupperes
navneord efter tema.

- Og dét var eleverne hurtige og effektive til!
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Tillid og fællesskab - JA TAK!
Når der skal leges i frikvartererne, søges der fortsat mod de små fællesskaber i det
store, hvor store og små leger på kryds og tværs.

Her er der ofte behov for en bold. Det giver
hyppige besøg på kontoret. Stor ros til dem, som
husker også at tilbagelevere de lånte bolde - for
det gør de alle! Også ros for at gå direkte til
kontoret og ikke via “personalerummet” (også
kaldet “lærerværelset”).

De� kommend� ug�...

SSP-dag for 8. kl på torsdag i næste uge

Det er nu tid til SSP-dag
for 8. klasse, som i år afholdes i Ørum i klublokalerne.
Det er på torsdag den 26. august kl. 8.10-14.00.

Da skolens bus kører til og fra Ørum, skal eleverne
blot møde ind ved bussen torsdag morgen. Alan tager
med klassen til Ørum, så han er til stede og kan
hjælpe, hvis der opstår behov for det.

Eleverne skal medbringe madpakke, drikkedunk og
mobiltelefon.

Der er 4 workshop, som handler om:
➢ Alkohol
➢ Rusmidler og misbrug - et spørgsmål om valg
➢ Sundt og aktivt fritidsliv
➢ Den første gang

Derudover er der et fælles oplæg "Den sikre side".

➔ Husk at melde evt. fravær ind tidligt, så vi ikke venter forgæves og dermed
bliver forsinket på vej til Ørum.

Lidt om hvad SSP er: Det er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til
formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Skole, socialforvaltning og politi er de tre
centrale aktører i netværket, og samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem årene.
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Forældremøder på alle årgange
I de kommende uger begynder de første klasser
at afholde forældremøder. Her møder I klassens
faste lærere og pædagoger, hører lidt om
hverdagen, aktiviteterne, årshjulet m.m. Som
jeres skoleleder håber jeg også at deltage i disse
møder og få indsigt i, hvad der rør sig, og hvad I
som elever, forældre og pårørende er optaget af.

Så til søs!
Fra SFO’en tilbyder vores
omsorgsfulde personale nu alle
forældre, som ønsker en fast form på
dagens slutning, at de blot kan skrive
eller ringe budskab om formen til os!
Det vil sige, hvis I forældre, f.eks.
ønsker noteret faste “hentetider”,
“sende til bus-tider” eller
fritidsaktiviteter o.lign.

Gør I os opmærksom herpå, behøver I fremover ikke skrive de samme ting til os
hver uge! - Initiativet er hermed søsat!

SMIL! - Skolefotograferingen finder sted...
Mandag den 13. september - dvs. på første
skoledag efter “skolebytte”.

D� bedst� ønsker for weekende�
fr�

all� � på Gjerril�-Bønnerup Friskol�
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