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Me� ønske� o� mer� glimmer, glitter o� glæd� - ti� all�!

“Grenen fra livets træ
står skønt

med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,

skal aldrig den glæde miste.”
(af B. S. Ingemann, 1839)

Nej, vi er vist ikke gået glip af så meget i uge 52…Vi forlod alle skolen oven på en fin
fællesdag med krybbespil og hygge i fællesskabe�s ånd og tegn. Glade og
forventningsfulde drog vi alle til først lidt fjernundervisning og derpå flere dages
tiltrængt juleferie.

Det var livet og det nære, det forhåbentlig handlede om. Nu er
det kundskaberne. Det skulle så de første dage ske fra en
“hjemme-skole-plads”. Eleverne hjemme -
medarbejderne på skolen.

Først fra onsdag den 5. januar 2022 kl.
7:45 mødtes elever og undervisere til

den fysiske undervisning på skolen.
Dog med flere forskellige tiltag og begrænsninger:

Covi�19-screenin�
Vi har tidligere viderebragt opfordring til screeningstests, som også
gælder for børn fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og
andre med tilknytning til skolen. Det nye er, at selv-test-kit er på vej fra kommunen.
👉Nærmere information tilgår via SkoleIntra - hold øje med forsiden.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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D� 5 hygiejnerå� - for go� hygiejn�:
Fra Sundhedsstyrelsen

1. Bliv hjemm�, når d� er sy� (eller har symptomer på sygdo�)
2. Vas� hænder ti�, eller bru� håndspri�
3. Gør ren� - særlig� overflader so� mang� rører ve�
4. Lu� u� o� skab gennemtræ�
5. H�� o� ny� � ærme�

Se selv med her:

https://www.skyfish.com/p/sundhedsstyrelsen/2012638/52797857?fbclid=IwAR3dbeay
-CFYGFPPD1MS4wCs_prBZJWmo6nPDs9CHgXAAK3V6AR_bGCNkdI

D� Praktis�-Musisk� Fa� � skole�
Skolens P-fag rummer bl.a.et
håndarbejdshold, hvor der arbejdes
på at skabe en kunstvæ�. Pindsvin,
ugler og blomster titter frem. Børnene
er meget engagerede, men der måtte
lidt “overtalelse” til for at tegne på
væggen, for som eleven sagde “Det
er godt nok ikke tit man må tegne på
en væg.”

26
skolestarter� fi�
� da� mai�!
Det er ganske
vist: Skoleindskrivningen begynder i dag og varer til 23. januar. En del af
forældrene er allerede tilknyttet skolen og andre har været her på kort besøg, til
rundvisning eller opstartsmøde i november. Derfor skrev vi i dag til dem og takkede.
De næste par uger venter vi spændt på,hvor mange der faktisk tilmelder sig i det
offentlige system.
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Snart vil vores nuværende 0. kl.elever slet ikke være de
yngste længere. “Tidlig SFO” begynder allerede til april!
Og vi glæder os til at tage imod, siger bl.a. Pernille.

Åben� hu� ka� alti� arrangere�! Møder I nogle, som er nysgerrige og har behov for
at se Gjerrild-Bønnerup Friskole, så kan det altid arrangeres. Bed dem blot kontakte
skoleleder Susanne Gade Clausen på skolens hovednummer eller sende en besked
til kontoret@gbfriskole.dk

Dette gælder både kommende børnehaveklassebørn,
som børn på alle andre alderstrin. Og ja, der er direkte
dialog, mulighed for en rundvisning, og kommunika-
tionen behøver ikke være så kompliceret.

Ambassadører - de� er all� jer!
Hvis ikke I vidste det, så skal det siges her:
I, friskoleforældre, -elever og skolevenner, er de
allerbedste sendebud. Tak for at tale om vores
dejlige skole her på næseryggen af Djursland!

Fremtidssikrin� af GBF -  HURRAAA!

Har I hør�?? …at GBF har modtaget en større donation fra
Kirsten Swift på Sostrup Slot. Donationen skal støtte projektudviklingen af
fremtidens skole, som friskolen arbejder på at skabe for sig selv og sine elever. I
første omgang handler det om at tiltrække kapital og interesser til at udvikle
projektet. Bl.a. skal der skabes dialog med de fonde, som vil være interesserede i at
indgå i projektet; tegne og idéudvikle.
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Tanken opstod for længe siden. På sigt ønsker man at skabe nye rammer for det, vi
er glade for på skolen; nemlig at lave en undervisning, som er inspirerende,
tværfaglig, fællesskabsorienteret og kreativ, samtidig med at vi styrker skolens rolle i
lokalsamfundet yderligere. Deri består projektet.

Dette projekt harmonerer med skolens værdigrundlag og ligger i forlængelse
af mange af de andre virkelig gode initiativer, som finder sted i Gjerrild, og
som både vil gøre byen og skolen endnu mere attraktiv. Henrik Majlund Toft
er projektleder. Vi siger mange tak til Kirsten Swift.

Fællesskabe� o� de� enkelt�
En af GBF’s bærende værdier er FÆLLESSKAB. Det taler vi meget med børnene om,
og det synes vi også, at vi inkorporerer i hverdagen - nogle dage så meget, at hele

dagen er tilegnet det. Som da vi f.eks. fik organiseret juleafslutningen fredag, den 17.
december med laaaang musikalsk morgensamling, leg, og krybbespil i kirken.

Eller ved motionsdagen, den 15. oktober, hvor vi i familiegrupper lavede fælles
opvarmning og var sammen om at løbe mange fælles kilometer - langt ned i
Tyskland! - O� I derhjemm� ka� også hjælp� ti� o� støtt� op o� skolen� fællesskaber!

👉Godt fællesskab i klassen handler om, at børn har ret til at være som de er, men
også pligt til at give plads til andre, har psykolog og forfatter John Aasted Halse
engang udtalt. Vi voksne kan fortsat hjælpe børnene i den rigtige retning.
- Spør� ikk�, hva� fællesskabe� ka� gør� for di�, me� hva� d� ka� gør� for fællesskabe�!
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Læs evt. mere her: http://www.skoleborn.dk/maj_2015/john-halses-opsang-til-foraldre.html

👉Når vi i denne tid oplever at have forskellige holdninger til store og små
udfordringer og begivenheder i hverdagen, så er det vigtigt at bevare blikket for de
andre. At også de kan have helt andre holdninger. Og der skal være plads til denne
forskellighed.

For jer børn og unge kan det være svært, når der er noget, man er overbevist om.
Eller når noget opleves svært eller endog skræmmende. Og det må man godt sige.
Forvent dog ikke, at alle andre forstår disse følelser. Bed dem i stedet om at forklare,
hvordan de har det. Og hav øje for de andre. Drag omsorg for dem - de for dig.

Til jer forældre og øvrige voksne i børns liv vil vi også opfordre til, at der udvises
respekt for forskellige holdninger til test og vaccine.

🤔Der kan være mange grunde til, at familier håndterer coronasituationen
forskelligt. En vigtig pointe i forhold til familiers forskellige holdninger og perspektiver
er at sikre, at de voksnes holdninger og eventuelle uenigheder ikke forplanter sig hos
børnene. Hvis børnene oplever, at de voksne taler dårligt om hinanden og om andre
børn og familier, er der risiko for, at det har indflydelse på, hvordan børnene omgås
hinanden i skolen. Der kan opstå konflikter mellem børnene om familiernes
forskelligheder.
- Det ser vi desværre også her, og det vil vi gerne hjælpe børnene igennem. Men vi
behøver jeres hjælp; til at undgå den slags konflikter og den sorg og smerte.

Læs flere gode råd her: https://bornsvilkar.dk/boern-og-corona/gode-raad-til-foraeldre-corona/👈

Gaml� o� ny� traditioner:
Storevenner
…er en anden del af fællesskabstanken og en
gammel tradition på Gjerrild–Bønnerup Friskole. Det
at nogen, som er ældre og med mere skoleerfaring,
sammen med sin familie er der til at tage imod og
fortælle og forklare, hvad GBF står for. Det er noget
af det, vi skal genfinde og have genopfrisket.

Fantastisk at se, at det helt af sig selv er opstået ud
af det blå. Det sker på grund af de tætte relationer,

vi har og helt naturligt kan skabe her på skolen.
Bevægelsesbån�
Friskolen har set det før: Vi skal have bevægelsesbånd! Venlige sjæle efterlyser
mere motion. Hvis dagen indledes med løb, skal alle i bad. Hvis vi i stedet kommer
ud i gang - regelmæssigt og med hinanden - sveder man knap så meget, mens
gevinsterne også der er store!
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👉Så snart kridter vi skoene og sætter i gang!
Få mere inspiration her:
https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/til-dig-der-gaar/hvorfor-gang

OBS, OBS, OBS; Praktis� ny� for de� kommend� ug�:
Fra på mandag den 10. januar skal børn på skolen (både i
SFO og i skoledelen) afleveres eller afhentes udenfor, når
aflevering eller afhentning involverer forældre/bedsteforældre
osv. Det er myndighedernes anbefaling, som vi
dermed følger.

Pedel-Ulrik er i gang med at installere
ringeklokker til SFO’en, så der i ydertimerne
“kan kaldes på en voksen”.

Naturligvis er vi opmærksomme på, at nye rutiner stiller krav til både børn og voksne,
og at det tager tid at lære at kunne honorere disse krav. Det er vores håb, at det med
vores gruppe af friskoleforældre og børn vil gå forholdsvist let at få kørt disse nye
rutiner ind. (Forhåbentlig også kun for en meget tidsbegrænset periode.)

Ind imellem bliver børnene i skoledelen (3.-9. klasse) også
hentet eller får noget bragt. Selv om det ikke vil være ofte. så
hænder det. Her gælder selvfølgelig de samme regler.
👉Hvis man som forælder eller anden voksen bliver mødt
af en lukket hoveddør, må man være opfindsom - bank på
vinduet i lærerværelset/kontoret, hvis ikke børnene kommer
ud af sig selv som aftalt.
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Hus� også…. Skolemæl� sa� på paus� - der levere� ikk� skolemæl� e�er 1. februar
Som nævnt før jul fra
“Skolemælksteamet”
kom (desværre)
denne meddelelse:

God� Personaleny�
Vores kære kollega, Heidi har - som mange ved - desværre været
sygemeldt siden efteråret pga.en stressrelateret depression. Men nu
er hun i bedring og føler sig klar til  langsomt at vende tilbage.

Vi synes, det er dejligt, at Heidi er klar, og vi tager imod og passer
på hende. Det bliver en gradvis indlemmelse i arbejdet. Dog først fra
og med uge 3. Til en start som hjælpelærer, uden klasselæreransvar
og i få timer om ugen. Heidi siger, det er helt i orden at spørge til og
tale om det - hun er selv meget åben. Vi ønsker Heidi hjerteligt velkommen tilbage!

Herme� får I d� bedst� ønsker for weekende�
fr� all� � på Gjerril�-Bønnerup Friskol�

V� glæder � ti� a� gens� jer all� på manda�!
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