Ugenyt ved udgangen af uge 2 i skoleåret 2021/22
Alle vore morgener på Friskolen…
Et nyt år, en ny måned OG… endnu
en ny uge er allerede brugt op.
Vi er i gang! Men hvor vi dog savner
at samles til helt almindelig morgensamling. Også den spontane leg på
tværs af årgange og over flere
afdelinger mangler.

På Friskolen forsøger vi efter bedste evne at
erstatte “en del af arvesølvet” med noget andet.
Med klassevise samlinger, læsebånd og
“klassens tid”.
Og det virtuelle møde, som fredagssamlingen
er blevet omdannet til, har budskaber og er
vedkommende.
Denne fredag var det Lasse, som brillerede om
sin viden om teleskopet James Webb. Meget
inddragende.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Vidste du f.eks., at James Webb-teleskopet blev opsendt juledag? At udviklingen af
dette teleskop skal ligge 1,5 mio. km. væk fra jorden og derfra hjælpe os til at se
observere meget mere end nogensinde før. Det er langt mere sesitivt end
Hubble-teleskopet. Udviklingen og opbygningen af dette nye teleskop har også
involveret danske ingenører og videnskabsfolk. Det blev påbegyndt for 25 år siden samme år som Kølig Kaj (fra Ryomgård) vandt det danske melodi grand prix med
“Stemmen i mit liv”.

Mod lysere tider
Vi går vitterligt mod lysere tider. For hver dag der går, tiltager dagen med lidt mere
end tre minutter. Du kan måske mærke, at dagen er blevet længere. Lørdag er
dagen tiltaget med 38 minutter og er nu officielt 7 timer og 39 minutter.

Ich bin cool - bist du cool? Ja,
logo, ja!
Den nye plage, som 5.-6.
klasse bliver udsat for af deres
tysklærer. Men det ER koldt
derude, så af hensyn til
pauserne, så husk nu:

Varmt tøj, varmt overtøj, vanter og huer,
OG madpakker, som kan spises ude i det fri!

👉Det duer ikke, at alle elever skal varme mad i mikroovnen… TAK for omtanken.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Hvad skal du være, når du bliver “stor”?
Her er en travl 9. kl.erhverspraktikant
på job. I begyndelsen af ugen hos den
nyvalgte borgmester, Helle Gade i
Silkeborg.
Og som højdepunktet fik Noah fra 9.c
på Hvinningdalskolen, Silkeborg
allernådigst lov at slutte ugen af med
at lære en masse håndværk og ordne
“fikseopgaver” på GBF.

Tak til læremester Ulrik. Skal det være
mesterlære eller BORGmesterlære? der er heldigvis noget tid endnu til
ungdomsuddannelsesvalget skal være
faldet på plads. - Fristen er 1. marts 2022.

Man bliver aldrig for gammel til at lære
Som en slags co-operative learning brugte
skolens medarbejdere et længere pædagogisk
møde mandag til at blive klogere på mulige
indsatser for børn og unge, samt klogere på
skolen og den måde, hvorpå vi driver skole.
Der var besøg af Forebyggende og tidlig indsats
(FTI) vedrørende deres tilbud om åben,
anonym rådgivning og samtaler med børn og
unge, som på forskellig vis er eller er på vej i mistrivsel. Derpå blev der talt om at
være en bæredygtig lilleskole, og hvordan vi sikrer en fortsat god skole for alle vores
børn og øvrige interessenter under de vilkår, som gælder nu.
Disse stunder med fælles samtale og fokus på pædagogik og didaktik er også
vigtige.

N.B.: Sygdom og fravær præger naturligt nok skemaet i disse uger. Mange holder
sig hjemme for at sikre, at de ikke medbringer Corona- eller anden smitte til skolens
øvrige børn og voksne. Tak for jeres omtanke og forståelse for skemaomlægninger.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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SFOen findes i 2 versioner: Lille Pakke & “STOR pakke”
Blandt vores yngste børn og deres forældre hersker der ind imellem tvivl om,
hvordan vores SFO-tilbud er skruet sammen. På vores hjemmeside står anført, …at
den “lille SFO-pakke” alene dækker fra skoletid om eftermiddagen og frem til
den grønne bus kører - hvilket betyder ca. kl. 14.30.
Hvis man har behov for morgen-SFO eller behov for at blive lidt længere - f.eks. til
14:45 eller 15 - så er der heldigvis råd for det. Der findes nemlig også “den STORE
SFO-pakke”, hvor man kan møde ind fra kl. 6:45 og blive helt til kl. 17 (dog 16 om
fredagen).
Vi beder på børnenes og personalets vegne om, at I overholder disse rammer, eller
at I indgår nye aftaler med os på skolens kontor. På forhånd tak.

SFO og sommerferie
Planlægningen af sommerens familieferier er
begyndt, og der er blevet spurgt til, hvordan
det ser ud med SFOens åbningstider.

👉👉

Vi håber at kunne glæde med, at vi holder
åbent fra 1. feriedag, mandag den 27. juni og
dermed i sommerferieugerne 26 og 27. Og vi
holder også åbent igen fra midten af uge 31
og indtil et nyt skoleår begynder.

Oversigten på intra vil meget snart blive opdateret efter disse rammer.

Fængslende idéer?
Vores opfindsomme og opmærksomme
medarbejdere i SFOen har for længe siden
fundet og hjembragt kulisserne til et fængsel.
Det fungerede fint, da 7. kl. før jul opførte
Grimms eventyr om “Hänsel und Gretel”.
Og nu har det fået en fast placering i SFOens
puderum, som sætter helt nye billeder på ordet
skammekrog…
Så er der lagt op til mere sjov leg.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Ambassadører - det er alle jer!
Hvis ikke I vidste det, så gentager jeg meget gerne:
I, friskoleforældre, -elever og skolevenner, er de allerbedste
sendebud.
Vi er en skole med noget på hjertet og med dygtige,
engagerede medarbejdere og gode eksamensresultater - over
landsgennemsnittet - hos vores afgangselever. Vi ser lykkeligvis også mange
tidligere elever gå videre ud i verden med alt dette og meget mere i rygsækken.
Tak for at tale om vores dejlige skole her på næseryggen af Djursland!

OBS: Aflevering og afhentning foregår udenfor
Når aflevering eller afhentning involverer
forældre/bedsteforældre osv., skal den fortsat
foregå i det fri. Det er myndighedernes
anbefaling, som vi dermed følger.
Der er installeret ringeklokker til SFO’en, så der
i ydertimerne “kan kaldes på en voksen”.
TAK fordi I hjælper med til at efterleve disse anvisninger.
Det er fortsat vores håb, at det med vores gruppe af friskoleforældre og børn vil gå
forholdsvist let at efterkomme 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.

Den arbejdende skolebestyrelse
Mindst en gang om måneden samles
friskolens bestyrelse til møde af ca. 3
timers varighed. Bestyrelsen består af 7
medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være
forældre til børn på skolen. I møderne
deltager, ud over de 7 medlemmer også
de 2 suppleanter,
medarbejderrepræsentant og skoleleder.
Som noget nyt har bestyrelsen før jul
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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vedtaget, at også skolens viceleder nu bliver inviteret som en fast del af dette
mødeforum.
Friskolen er en virksomhed, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver og har det overordnede
økonomiske ansvar.
På dagsordenen for møderne er en lang række punkter om strategiske indsatser for
Friskolen. I efterårets løb er det bl.a. blevet til opbygningen af en forældremanual,
beskrivelse af skolens årshjul og bestyrelsens kommunikationsårshjul. Som noget
helt nyt er det fremover skolebestyrelsen, som administrerer og redigerer skolens
hjemmeside. Og endelig stiller bestyrelsen også med et PR-udvalg til bl.a at
planlægge deltagelsen i Forårsmessen i Grenaa. - Blev du også helt forpustet?!

Personalenyt
Torsdag den 13. januar havde vores tidligere kollega, Gydda
fødselsdag. Hun fyldte hele 70 år! Det havde de øvrige
kolleger fået “nys” om. Og da Gydda for tiden har sin gang hos
om onsdagen, hvor hun bl.a. underviser matematik i 3./4. kl.,
var det dejligt at kunne få lov at “forsøde” dagen og markere
med blomster, chokolade og flag. Ja, det var en overraskelse.
Vi glæder os til at tage imod Heidi, som fra og med tirsdag så småt
vender lidt tilbage efter længere tids sygemelding. Som tidligere
udmeldt bliver det til en start som hjælpelærer, uden klasselæreransvar og i få timer om ugen. Det bliver godt igen at have både
Heidi og alle andre i hus. Velkommen tilbage!
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Hermed får I de bedste ønsker for resten af
weekenden
fra alle os på Gjerrild-Bønnerup Friskole
Vi glæder os til at gense jer alle på mandag!

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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