Ugenyt ved udgangen af uge 3 i skoleåret 2021/22

Nytårsforsæt og nytårstaler
Lillegruppen har skrevet og fremført egne nytårstaler. Jeg er spændt på at høre,
hvilke refleksioner og ønsker, de mon indeholdt… Men jeg føler mig forvisset om, at
både Mette og Margrethe kunne tage ved lære!

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Den er rig, som har musikken i sit liv
Med billeder fra denne onsdags musiktime i
5.-6. kl. tænker jeg tilbage på en beretning
om den verdensberømte, danske oboist,
Henrik Goldschmidt, som besluttede sig
for at ville reparere verden med musik. Om
sin indsats i sommeren 2016 udtalte han:
”Jeg har spillet med Berliner
Philharmonikerne foran verdens mest
eksklusive publikum i jordens måske bedste
koncertsal. Det var selvfølgelig en glæde,
fordi det rent teknisk og musikalsk var
guddommeligt smukt. Men det kan ikke
måle sig med glæden ved at spille med Ramallah Symfoniorkester i sommer
sammen med unge palæstinensere, der stolte spillede gratis koncerter, så de fattige
også kunne få chancen for at høre Beethoven. For det gav mening på en helt anden
måde.”
For sit fredsskabende arbejde som stifter og
kunstnerisk leder af Middle East Peace
Orchestra og som stifter af og leder for
musikskolen Goldschmidts Musikakademi, der
bringer børn sammen på tværs af regioner og
religioner, modtog Henrik Goldschmidt i
november 2016 Kristeligt Dagblads Pris for at
være en ildsjæl ud over det sædvanlige.

For musik kan bringe mennesker sammen.
På tværs af kulturer, sprog, landegrænser.
Og selvom der hverken var klassisk musik
eller en oboist til stede i 5.-6. klasses
musikundervisning, så var der masser af
samspil, engagement og kærlighed til
musikken. Som Mozart udtrykte: “Hverken
høj intelligens eller fantasi eller begge dele
tilsammen skaber geniet. Kærlighed,
kærlighed, kærlighed er sjælen i al genialitet.”
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Ulvemåne over Danmark natten til tirsdag, 18. januar…
Det er årets første fuldmåne, der hos
indianerne blev kaldt for ulvemåne.
For første gang i år lyste solen hele
måneskiven hvid. Det skete helt
nøjagtigt natten til tirsdag klokken
00.51. Med det blotte øje så månen
dog allerede fuld ud, da den stod op
mandag eftermiddag.
I løbet af 2022 vil der være fuldmåne
12 gange. I forskellige dele af
verdenen har der været tradition for
at navngive hver fuldmåne i løbet af
året.
(Billedet har min gode veninde fra
Silkeborg taget.)

Undervisning i det fri for de
særligt udvalgte
Fredag var 5.-6. klasse med
naturfagslæreren Alan på
geologisk ekskursion.
Jagten på forstenede
søpindsvin satte ind ved
Grenaa. På gammel havbund
i Kolindsund kunne de til
gengæld jage muslinger.
Frisk luft og røde kinder. Et
dyk i Danmarks geologiske
fortid. De forstenede
søpindsvin regnes for at
være 60-100 millioner år
gamle, tilbage fra kridttiden,
samtidig med de store
dinosaurer.
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Besøg ved pumpestationen i Fannerup
Denne station afvander den vestlige
ende af Kolindsund.
Tilbage i slutningen af 1800-tallet blev
tørlægningen af Kolindsund
gennemført. Det foregik ved, at man
dengang gravede Landkanalerne og
Grenaaen ud med hakke, skovl og
trillebør.
Allerede i 1874 gik pumperne i gang
ved de nyopførte anlæg, hvor vandet
sank 1,3 cm om dagen. Få år senere
stod ca. 2.500 ha særdeles frugtbar
landbrugsjord til rådighed for en række
gårde.
I 1930'erne blev Lov nr. 139 af 2. maj
1934 vedtaget i Folketinget og den
sikrede den regulering, der er i
Kolindsund i dag. Denne administreres i
dag af Pumpelaget Kolindsund.

Dejlig dag i det fri!
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Sygdom og fravær præger naturligt nok skemaet i
disse uger.
En del elever er hjemme med positive selv-test
og afventer PCR og afklaring. Nogle i isolation.
Andre lider af alt muligt andet. Endelig er der en
del elever, som 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 m.m.

😢Fra Skole & SFO må vi med stor beklagelse konstatere,
at når alle arbejdsopgaver skal dækkes ind af det
tilbageværende personale - også undervisningen
på andre klassetrin og f.eks. ungarbejderens
arbejde mht at feje, fylde op på toilettet, rydde op
og ordne køkkenet - bliver tiden med børnene ikke
af samme omfang og kvalitet, som vi almindeligvis
er kendte for og ellers gerne vil bryste os af.

Kompromisser
Med de relativt få børn, vi har rundt omkring i klasserne, og det meget fravær også
på medarbejdersiden, hjælpes vi ad med at gennemføre meningsfuld skoletid.
Det betyder også, at de større elever oplever eller kommer til at opleve at blive sendt
hjem med arbejdsopgaver. Både i skole og SFO tilbringes meget tid ude.

Idræt
Idræt og megen anden undervisning foregår nu fortrinsvis i det fri. Badning efter
idræt vil ikke være mulig. Gåture styrker kredsløb og hjerte. Desuden rummer
idrætsfaget også en
del teori, som
passende kan
repeteres.

👈

Her en “kropslig”
aktivitet fra
tyskundervisningen,
som vækkede
megen begejstring.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
5

Ugenyt ved udgangen af uge 3 i skoleåret 2021/22
Vinterferie og legeaftaler
Om kun 1 måned holder skolen og SFOen atter ferie, og der
er dermed lukket. Det kan være et godt tidspunkt nu til at tale
med klassekammerater og venner fra skolen om, hvordan
denne ferie kan tilbringes - sammen. Måske er der tid og
mulighed til at lave soveaftaler og finde på andre sjove og
hyggelige aktiviteter.

Den grønne bus har fået ny køreplan
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Elevnyt
I dag har 8. klasse sagt farvel til Mille, som drager til Sjælland og hovedstaden for
der at indlede et nyt og anderledes skoleliv. Det har været en fin afsked, forlyder det.
Med billeder og minder fra tiden på GBF og noget sødt at spise. Vi ønsker Mille og
familie alt det bedste med det, der nu venter.

😢

Samtidig har samme 8. klasse fået besøg udefra, idet Nanna er her i disse uger for
at prøve af, om dette kan være et godt skoletilbud for hende. Vi krydser fingre og
frydes over, at flere elever har lyst til at blive en del af vort fællesskab.

😊 Tag godt imod!

Hermed får I de bedste ønsker
for weekenden
fra alle os på
Gjerrild-Bønnerup Friskole
Vi glæder os til at gense jer alle
på mandag!
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