
Ugeny� ve� udgange� af ug� 35 2021/22
Der var engan�...
...i de forgangne uger en flok unge, vordende
kunstnere, som tog H.C. Andersen ind i hjertet.
Og i onsdag drog de så alle mod Gjerrild klint.
Her blev de mødt af den lokale kunstner, Karina
Jensen. Hun lavede et forløb med Lillegruppen,
og så blev der tegnet og malet i
“kunstnerkolonien”.

For øvrige klassetrin var emnet
“natur og teknologi”. Det betød bl.a.
at 3./4. havde fokus på vejret - og det
var jo ganske godt, selv om de gode
planer ikke helt lod sig gennemføre.

Brobygning i 5./6. klasse
Ja, det begynder tidligt. Denne gang
var opgaven at skabe forskellige
holdbare broløsninger over en 40 cm

kløft. Skønt at mærke
engagementet fra alle
elever.
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7. klasse var på Aros og se udstillingen “THIS IS NOT AFRIKA”. Udstillingens budskab er, at
vi skal “aflære” det lærte. Det kunne være interessant for os andre at høre, hvad de fik med
hjem derfra? Der blev i denne uge gået til kunsten. I billedkunst så eleverne på valgholdet
(7.-8. kl.) på de værker, de tidligere har lavet med inspiration fra Paul Klee og Carl-Henning
Pedersen. Der blev arbejdet med akvarel og blæk.

Desværre kan det for nogle elever være en stor
udfordring at tilbringe så mange timer under så frie
rammer. Det kom der derfor også en snak ud af. Og der
ligger mere læringspotentiale og dannelse her, hvilket vi
også kommer til at tale om på forestående
forældremøder.

Musikholdet i 7.-8. klasse har nu afsluttet visitten i den
klassiske musik for denne gang, og der er blevet talt om
musikfagets afsluttende prøve i 8. klasse.

I 9. klasse står meget også i prøvernes tegn. Det har givet
anledning til at afmystificere den mundtlige danskeksamen

lidt. I fysikfaget har det handlet om radioaktivitet, atomets opbygning, isotoper,
nukleoner og baggrundstråling.

De� kommend� ug�…

tager vi endelig af sted på skolebytte!

Alle praktiske informationer er givet. Her genopfrisker vi
derfor primært:

Mandag den 6. september
er en anderledes dag i en anderledes uge:

FÆLLESDAG

Det betyder, at skoledagen begynder kl. 7:45
& slutter kl. 12:00
for alle GBF’ere!

(SFO-børn kan naturligvis “gå i fritteren” herefter.)

Elever, som normalt kører med rute 352, skal denne dag hentes. Den grønne bus kører dog
normal rute hjem kl 12.10.

Frikvartererne er rykket, og mandagen tilbringes i familiegrupperne, så vi kan øve os i det.

Og hvad er så familiegrupperne?
- Se, dét er der, vi udlever vores intentioner om de små fællesskaber i det store fællesskab,
på tværs af aldersgrupper. Store hjælper små - og omvendt!
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Pakkelisten - genudsendes:
❏ Navneskilt/markering på elevernes ting.
❏ Sovepose og pude
❏ Liggeunderlag eller luftmadras. (ikke skummadrasser)
❏ Lagen?
❏ Toiletsager (tandbørste, tandpasta o.lign)
❏ Håndklæde
❏ Ekstra sko (hvis den ene par bliver våde)
❏ Regntøj
❏ Overtøj
❏ alm. tøj til 4 dage
❏ Lille tur rygsæk med madpakke og drikkelse til tirsdag middag
❏ Badetøj!

Der er truffet individuelle klasseaftaler om lommepenge og slikpose til bussen,og
beløbsgrænserne er tilpasset aldersgruppen. Noget tilsvarende gælder mht. i-Pads
og mobiltelefoner. Vi følger det, der er aftalt med klasselærer. - Kig derfor på dit
barns ugeplan. Der er ikke samme regler for alle klasser - men bare rolig: Ingen
kommer til at kede sig, gå sure eller sultne i seng. Og der bliver også noget til den
søde tand for os alle. - Hvor vi dog glæder os!!

Alle tilrådes at pakke madpakken i en pose, som kan kasseres, når man er mæt.
Husk også drikkevarer til turen.
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Al bagage afleveres i cykelskuret kl. 18:00 mandag aften. 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.

Afgang fra Grenå - alle mand m/k:
ALLE elever skal møde ved stationen 15 min. før afgangstid.

Hjælp jeres børn med en kort afsked, og stol trygt på, at alle kommer vel hjem igen -
mange gode oplevelser og smil rigere!

Læs mere i programmet - eller genlæs
det:

https://gbfriskole.m.skoleintra.dk/file/newsfrom/skolebytte%202021%20program.pdf?
newsId=1087

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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