
Ugeny� ve� udgange� af ug� 5 � skoleåre� 2021/22
"E� vintergæ�, e� sommernar, e� �g� forude� vinger

E� lill� ve�, so� har di� kær, e� kærli� hilse� bringer."

Fr� udeskole� onsda� de� 2.2.2022. Fot�: LS

Dansk Sprognævn fortæller:
“Oprindeligt kaldte man en "vintergæk" for en "sommergæk" da den drilsk varsler om
sommer midt om vinteren. Siden anden halvdel af 1800-tallet har navnet "vintergæk"
dog fået mere udbredelse da en anden fortolkning er at den driver gæk med vinteren
ved at blomstre så tidligt og give os forhåbninger om forår.”

Sen� læringsparat� bør�, ta�!
Gennem flere måneder har vi gang på gang tydeligt udtrykt, at elever ikke skal være
i skole, når mere end ét af følgende symptomer gør sig gældende: Hovedpine, feber,
hoste og forkølelse (løbende næse). Dette gælder dog fortsat.

Så kære forældre, tal med jeres børn om de gener og symptomer, de giver udtryk
for. Skolen tager elevernes udsagn for gældende. Hvis en elev i løbet af skoledagen
klager over gener og ubehag, så tror vi den pågældende. Syge børn skal ikke være i
skolen.De kan dårligt indgå i undervisningen, og risikoen for smitte er også til stede.
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😢D� 5 hygiejnerå� - for go� hygiejn� …fra Sundhedsstyrelsen følger vi fortsat
gerne. Det beder vi alle respektere:

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�

D� flittig� o� pligtopfyldend� elever
…takker vi for. Dejligt at mærke, at så mange elever  higer efter
at komme i skole og deltage i undervisningen. Det må de endelig
blive ved med - såfremt de ikke er syge.

MEN: Når ma� er sy�, så er ma� sy�
Der er samtidig en efterspørgsel blandt nogle af de sygemeldte
elever på at kunne deltage online i det, der foregår i skolen. Det
melder sig særligt hos elever i overbygningen, som er meget
bevidste om forestående eksamener, og som nødig vil komme bagud. Imidlertid
lægger det et stort pres på både elever og medarbejdere i skolen, når den mulighed
bliver givet: Elever, som er syge, føler pludselig, at de skal deltage online, skønt de
føler sig skidt tilpas, og eleverne i klassen kan godt blive lidt usikre på, hvem sidder
med derhjemme bag skærmen og lytter på. Ligeledes er klasserummet jo ikke
offentligt tilgængeligt. Vi laver skole og undervisning alene for dem, som aktivt er
meldt ind, og i øvrigt lader ikke al undervisning i klasserummet sig lige godt
oversætte til en online platform og til et publikum, som ikke fysisk er til stede.

Derfor beder vi jer om at pleje jer selv, når I er syge. Bliv raske og kom i skole igen.
Hvis jeres sygeforløb er mildt, men I f.eks. er isoleret pga. Coronasmitte, så følg
endelig med via Ugeplaner og Classroom og lav de lektier, opgaver m.m., som lader
sig gøre.

De ældste elever kan naturligvis selv tage dialogen
med deres respektive lærere og måske med dem lave
individuelle aftaler. Nu kender alle omsorgen og
begrundelsen.

Vi glæder os til at se jer igen efter endt sygeforløb.
Indtil da ønskes I god bedring!

Føl� gern� me� � Ugeplaner o� på Classroo�
Vores dygtige og engagerede medarbejdere lægger mange informationer op til
elever og forældre og er meget aktivt kommunikerende. Det bliver der lagt en stor
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indsats i. Vi håber, at eleverne også læser det og arbejder ud fra det. Skolen kan
ikke “fikse” læringen - den sker inden i hver enkelt og især igennem den enkelte
elevs selvstændige arbejde med stoffet.

God arbejdslyst og masser af læring!

Samlin� o� forsamlin� - fællesskab o� dannels�
Endelig måtte vi det igen: Samles om morgenen til den
morgensamling, som er en del af friskolens og ikke
mindst Gjerrild-Bønnerup Friskoles DNA! Skal love for,
at børn og voksne gav den fuld gas i denne uge.

Torsdag blev
desuden en
lidt “omvendt
dag”.

I al fald fik vi afprøvet, at de ældste elever blev placeret forrest, nær husorkestret,
mens de yngste elever kom ned bagved at sidde. Skal hilse og sige, at “så kan man
jo ikke se noget”. Formålet var vistnok at få de ældste til at synge med. Og at give de
ældste elever oplevelsen af, hvor meget sang og glæde, de yngste byder ind med.

Dette skønt ikke så mange af de yngste elever er i stand til at læse teksterne.

Ikke sikker på, det var så stor en succes, at vi behøver at gentage den øvelse…

Bedre var det, da vores første “rigtige”
fællessamling i år løb af stablen, fredag
den 4. februar. Her var det 9. klasse, som
fortalte fra deres undersøgelse af temaet
“frivilligt arbejde” og om mange af de
velgørende organisationer, de i den
forbindelse havde nærstuderet:

Røde Kors, Red Barnet, Fødevarebanken, Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes
beskyttelse, Børnetelefonen og en hel del flere.
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Mennesket� mørk� o� lys� sid�
Lillegruppen har i danskfaget i denne uge arbejdet
med temaet fra Cecilie Ekens billedbog
“Mørkebarnet”. Den omhandler den kendsgerning, at
man som menneske rummer både en mørk og en lys
side, og at man skal lære at elske og acceptere
begge sider af sig selv og af hinanden.

Den smukke fortælling er skrevet på vers og byder
også ind med symbolik og billedsprog, som 0., 1. og
2. klasse tog fint til sig.

(Skolelederen ser frem
til at læse op på lektien
i løbet af weekenden..)
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Næst� ug�
Grø� ug� = Temadag�
Nu gør vi det igen: Vi bryder skemaet op og
laver temaforløb for de respektive trin i
skolen. Det giver mulighed for anderledes
leg, læring og kreativitet.

For Lillegruppen er temaet “engelsk” og
tilgangen gennem scenekunsten. På
mellemtrinnet er står der “matematik” som
titel. Og i 7.-8. klasse er fokus på de

praktisk-musiske fag, henholdsvis musik eller billedkunst, mens 9. klasse har
naturfag.

Konkret betyder det, at skoledagene bliver
kortere, og at sidste time onsdag, torsdag
og fredag slutter kl. 12:35 for indskoling og
mellemtrin, og kl. 13:20 for elever i
overbygningen.

Det betyder derfor også, at den grønne bus
vil da også på disse dage  være en tidligere
bus..

Hjernen� motionsda� - Ska�- o� kortspilsda�
Fredag den 11. februar er ikke kun grøn,
men også FÆLLES. Det er nemlig den
universelle, årlige Skakdag, som vi heller
ikke her på Gjerrild-Bønnerup Friskole står
tilbage for. Udvidet med kortspil hos os!

Ulf og Esben har tilrettelagt et program,
som giver mulighed for hjernegymnastik på
flere planer. Dette program lyder::

07:45 - 08:05 - Fælles morgensamling i
kælderen. Esben og Ulf præsenterer dagens
program og spiller til fællessang.

08:05 - 09:30 - Eleverne spiller skak på forskellige niveauer. Bondeskak til de mindst
øvede, officer-skak til de let øvede og almindelig skak eller lynskak til de erfarne.

Udover skak er der også mulighed for at spille forskellige kortspil: casino, 31, krig, to
mands-whist og røvhul.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
5



Ugeny� ve� udgange� af ug� 5 � skoleåre� 2021/22

09:30 - 09:50 - Pause

09:50 - 11.00 - Eleverne spiller skak på forskellige
niveauer. Bondeskak til de mindst øvede, officer-skak til
de let øvede og almindelig skak eller lynskak til de
erfarne.

Udover skak er der også
mulighed for at spille
forskellige kortspil:
casino, 31, krig, to
mands-whist og røvhul.

Fra 11:00 alt efter størrelse - Frokost.

11.30-12:00 - Evaluering af dagen, oprydning og dukse.

O� når fredage� er ovr�, banker vinterferie� på…
Fra den 12. til 20. februar holder skolen og SFOen
vinterferie, og der er dermed lukket.

Vi ønsker alle børn og voksne nogle hyggelige fælles
stunder, hvordan I end tilbringer dem. Vi glæder os til at lave
skole for jer igen fra og med uge 8.

Mi� nysgerrighe� på GBF o� friskolen�
histori� har brag� mi� forb� båd� bille�- o�
udklipsarkive�. Her er et par fund:

Nogl� tin� er bleve� letter� me� tide�
Ved skolestart for 12 skoleår siden
så det bl.a. således ud, når
forældrene på 1. skoledag skulle
skrive sig på rengørings- og
arbejdsdage.

- Og kunne man mon så egentlig
huske, hvornår man havde tilmeldt
sig?

Nu går man ind på arbejdsdag.dk →
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Gemmern� byder på mege� mer�
Tiden må vise hvad. Ikke alt, hvad
jeg finder, er lige vel dateret.
Uanset alder er der kloge ord og
betragtninger, som vi sagtens kan
tage med os på den videre færd.

Her er f.eks. lidt om forældrenes
syn på “trivsel”:

Fler� frivillig� kræ�er søge�!
Friskole� er egnen� forsamlingshu�! Her holder mange foreninger til. Bl.a. forskellige

idrætstilbud. Også for de yngste, hvor Maria
Terndrup Knudsen står i spidsen. Maria
mtk040591@hotmail.com er samme årgang
som friskolen.

Hver onsdag eftermiddag kl. 16:00-16:45
sørger hun for at tumle de 1-6-årige børn fra
området. Det foregå i gymnastikhallen.

Men der kunne godt bruges ekstra hænder og frivillige kræfter. Og evt. nogle med
flere børn. - Kontakt Maria og hør nærmere!

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