
Ugeny� ve� udgange� af ug� 39 2021/22
“Her bor je� - d� ka� kigg� in� ti� mi�”
...sang vi til morgensang torsdag. Hermed får I min morgenudsigt - sammen med
ønsket om en aldeles fremragende weekend. Til jer allesammen!

Hermed til lyden af Lotte Kærsås sang fra min barndom
https://www.youtube.com/watch?v=yuLjMGG0v54

Morgensamlin� hver
da� k�. 7:45
Sådan starter hver
dag. Vi samles i
musiklokalet til to
sange, meddelelser
og
fødselsdagshilsener
(når nogen har én
at fejre). Det tager
ca. 15 minutter.
Fredagssamlingen -
derimod - udgør til

gengæld en hel lektion, og her får vi også noget ekstra med os; en god historie,
vigtig viden og måske også et varmt grin.

I forældre er hjerteligt velkomne!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
1

https://www.youtube.com/watch?v=yuLjMGG0v54


Ugeny� ve� udgange� af ug� 39 2021/22
Musikteor� for d� yngst�
Når dagens samling er ovre, går også
elevernes musikundervisning i gang.
Det er både teoretisk og praktisk.
Ingen tvivl om, at eleverne er
dedikerede.

Her er fra tirsdag, hvor Lillegruppens
drenge var travlt optaget af at lære
rytmer.

Gal�
katt� får revn� skin�
- aktiv� bør� våd�
fødder
Her er så de våde
strømper hængt til
tørre over sagte ild
i onsdagens
udeskole.

Lutter god
stemning og
smukke
efterårsnuancer.

“D� higer o� søger. I gaml� Bøger,
I oplukt� Høi�”
Bemærk gerne, at vi nu i skolens
forhal har en flok fantasifulde dyr
i gamle bøger udstillet. Meget
elegant.
- Fernisering venter!?🍹🍹

(Overskri�e� henviser ti� Ada� Oehlenschläger� “Guldhornen�” fr� 1803)
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Live� � søern�
Biologiundervisning i felten: Tirsdag i denne uge var 7. klasse ved søerne for at
nærstudere og analysere livet i ferskvand. Fantastisk hvad man kan med naturen
lige uden for døren. Endnu mere fantastisk er det, når også eleverne er nysgerrige
og læringsparate, og vores dedikerede lærerkræfter giver den fuld gas.
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Friskole� går ti� filme�
Onsdag den 29. september fik vi besøg af en fotograf fra ISO-film, som skal hjælpe
os med at lave en reklamefilm om vores skole. Det at være tæt på skabelsen af
sådan en lille appetitvækker kan også være med til at:

1. fremme elevernes /alles forståelse for, hvad vores skole egentlig er for et
sted, og hvad der er det særlige og umistelige;

2. bevidstgøre os om, hvor meget der skal til for at producere et relativt kort
filmisk klip (4-5 timers optagelse giver 1,5-2,5 minutters reklamefilm!);

3. formulere, hvad det egentlig er, vores skole står for, og hvad vi laver her.

Deri ligger også god og vigtig læring! Tak til alle for aktiv deltagelse i projektet.

En regnvåd torsdag sidst i september, startede og sluttede på legepladsen. Først
med inspektion af legepladsens tilstand og derpå på loftet for at gennemgå
behovene der. Eventyrligt og meningsfuldt er det først når børnene er til stede. Det
var tilfældet under min eftermiddag i SFOen.

Der står e� bille� af di� på mi� bor�
OBS, OBS, OBS: Sidste frist for bestilling af skolefoto er
mandag den 4. oktober. I indgangspartiet på skolen kan
man se de forskellige billedstørrelser. Det er vores 8. klasse,
som står for at modtage og ekspedere bestillingerne. Dette
får klassen et honorar på 20% for, som de håber at bruge til

bl.a. gode oplevelser på klassens Københavnertur til foråret.

Desværre er det også sådan, at de bestillinger, som ikke afleveres her på skolen,
men f.eks. i butikken, giver ikke noget provenu til 8. klasse.

Podnin� o� smitteopsporin� på skole�
Der er fortsat et Coronatestprogram med podning (hurtigtest), som foregår her på
skolen - fra næste uge dog kun én gang om ugen; hver mandag. Såfremt man måtte
få positivt testsvar og således har Coronasmitte, vil vi på skolen være jer meget
taknemmelige, hvis I deler denne information med os.

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

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
4


