Ugenyt ved udgangen af uge 4 i skoleåret 2021/22
Back to normal!
SÅ bliver der atter aflevering på helt almindelig vis.
Ser frem mod en ganske almindelig mandag…

Dog vil og skal vi alle fortsat rette vores opmærksomhed på hygiejne;
børn møder ikke syge i skole, og vi fortsætter med selvtest.
Kommunens podeteam vil imidlertid kun komme, når de anmodes af os (dvs. hvis
der er ca. 3-4 stykker i en klasse, som testes positiv). Det gælder således også
fremover, at elever ikke skal være i skole, når mere end ét af følgende symptomer
gør sig gældende: Hovedpine, feber, hoste og forkølelse (løbende næse).

😢De 5 hygiejneråd - for god hygiejne …fra Sundhedsstyrelsen følger vi fortsat
gerne. Det beder vi alle respektere:

1.
2.
3.
4.
5.

Bliv hjemme, når du er syg (eller har symptomer på sygdom)
Vask hænder tit, eller brug håndsprit
Gør rent - særligt overflader som mange rører ved
Luft ud og skab gennemtræk
Host og nys i ærmet

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Ugenyt ved udgangen af uge 4 i skoleåret 2021/22
Skønt der i den kommende uge bliver lempet på restriktionerne, forudser vi, at
smitten fortsat kan komme til at udfordre vores skole den næste uges tid
Vi hører derfor fortsat gerne, hvis der måtte opleves positive svar på selvtest,
kviktest samt PCR-test. På forhånd tak for samarbejdet.

😷

Til slut skal nævnes, at vi også oplever enkelte elever, som holdes hjemme for at

sikre vinterferien eller hensynet til andre.

😢

Alt dette udfordrer skemalæggeren og vikardækkeren.

🙏Tak for fleksibiliteten, samt for jeres omtanke og forståelse.🙏

Undervisning i det fri

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Ugenyt ved udgangen af uge 4 i skoleåret 2021/22
Idræt
Idræt og megen anden undervisning er foregået i det fri. Boldspil, gåture, stratego er
eksempler herpå.
Eleverne har været gode i selv blæst og kulde til
at acceptere disse mere udfordrende vilkår for at
lave skole.
De positive erfaringer herfra kan måske endda
tages med ind i planlægningen af næste skoleår.
Uderummet kan helt klart noget godt for os alle.

Her spiller 7. kl. f.eks. Stratego som en del af idrætsfaget.

Sygdom og fravær har præget og vil nok
desværre fortsat præge skemaet i disse uger.
Helt naturligt.
Igen i denne uge har vi oplevet nye tilfælde med
Coronasmitte. Så galt stod det ved ugens
begyndelse til blandt de ældste elever, at der
søndag eftermiddag blev truffet en ledelsesbeslutning om online- og fjernundervisning af
eleverne i 9. kl. Denne beslutning blev siden
forlænget til at vare ugen ud.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Ugenyt ved udgangen af uge 4 i skoleåret 2021/22
Men smitten har også gjort sit indtog på mellemtrinnet. Derfor
måtte vi igen torsdag invitere kommunens podeteam på
besøg. De tilbød således kviktest til elever og medarbejdere i
og omkring 3./4. kl og 5./6. klasse.
Vi gør fortsat opmærksom på, at børn, som har været
smittet, ikke skal have selvtest med hjem i 12 uger efter
smitte. Såfremt I ved en fejl får selvtest med hjem i tasken, vil
vi bede jer sende dem med retur igen.

OBS - OBS - OBS: Til brugerne af Den Grønne Bus

På onsdag og torsdag i den kommende uge (den 2./2. og 3./2.) holder vores
buschauffør fri. Da det desværre har vist sig umuligt at skaffe en vikar til at køre
bussen, ser vi os nødsaget til at bede jer selv at bringe og hente jeres børn til og fra
skole.
Hvis dette kommer til at bevirke helt uoverstigelige udfordringer, må I dog kontakte
kontoret eller evt. chaufføren for at finde en løsning herpå. Vi vil da hjælpe med at
formidle kontakten mellem elever, som skal samme vej.

Hurtigere bredbåndsløsning til skolen!
Nogle gange har også vi lov at være
heldige. Vi har fået forhandlet os til en
bedre OG billigere fibernetsløsning til
skolen! 5 gange hurtigere og endda lidt
billigere, idet behovet for service primært
er til hverdag.

Hurra!
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Ugenyt ved udgangen af uge 4 i skoleåret 2021/22
Denne vej til stjernerne
- per aspera ad astra
Ved dagens online fællessamling fortalte Trine om den store danske astronom,
Tycho Brahe, og om hans fascination en af verdens ældste videnskaber. Den
videnskab, som omfatter observation og forklaring af hændelser uden for Jorden og
dens atmosfære. Og en hel del om solformørkelse og “supernova”.
(Der venter os danskere en delvis
solformørkelse d. 25. oktober ‘22.)

Tycho observerede stjernerne, og fandt
afvigelser mellem sine observationer af
planeternes positioner i forhold til hidtil
antaget.
Mange tak for at udvide vores horisont!

- Ugens sidste krampetrækninger
Bemærk de forskellige læringsstile!

Her er et par kik ind i 5.-6. kl.

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

Udsigt til 20 kommende skolestartere!
Som annonceret ved kalenderårets begyndelse har vi nu resultatet af
skoleindskrivninngen:
“Tidlig SFO” begynder allerede til april! Og vi ved nu
navnene på de i alt 20 kommende børnehaveklassebørn,
som har tilvalgt vores skole som deres - for de næste 10
år! Vi glæder os til at byde hjerteligt velkommen.

💓

Tilbuddet om en rundvisning står fortsat ved magt, hvis
nogen er nysgerrige og har ønske om at se
Gjerrild-Bønnerup Friskole. - Bed dem blot kontakte
undertegnede (skoleleder Susanne Gade Clausen),
enten på skolens hovednummer eller ved at sende en
besked til kontoret@gbfriskole.dk

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.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Husk også…. Skolemælk er nu sat på pause - der leveres ikke længere skolemælk
Som nævnt før jul fra
“Skolemælksteamet”
kom (desværre)
denne meddelelse:

En mulig & muligvis billigere løsning for de interesserede kunne bestå i,
at forældrene i de enkelte klasser f.eks. indgår klasseaftaler
om fælles indkøb af mælk i litervis.

På vej i skole…

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