
Ugeny� ve� udgange� af ug� 10 � skoleåre� 2021/22
Skolen� hju�

Først� forældremød�
Mandag den 7. marts var forældrene til de 20 kommende skolestartere til deres
første forældremøde på GBF.
- Det er svært at sige, hvem var mest spændt!?

Fra skolen fik disse forældre bl.a. udleveret en
forældremanual.  →  →  →
Det er nyt herfra, men dele af indholdet tilsvarer, hvad
der tidligere år har været at finde i “informationspjecen”
og i øvrigt ligger på skolens hjemmeside. Meget snart vil
forældremanualen i ny udgave også været at finde dér!

Mo� lyser� tider
Vi går lysere tider i møde, og det kan vi godt mærke
her på GBF. Der er meget fart på i pauserne, og især
rulleskøjter hitter for tiden. De yngste opfordres til at
medbringe eget udstyr. Her er det særligt vigtigt, at
de tager hjelm på, når de kører. Beskyttere til knæ
og håndled kan også være en god ide.
Tal evt. med Pernille og Malene i SFOen om, hvad…

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
1



Ugeny� ve� udgange� af ug� 10 � skoleåre� 2021/22
Kvinderne� international� kampda�
I en tid, hvor kønsbegrebet er mere omdiskuteret end nogensinde, og hvor køn for
nogle af os kan være end to ting(!), så var det ikke desto mindre den officielle
mærkedag den 8. marts.

Dermed så browseren således ud:

De� er ri�, so� har musikke� � si� liv!

I engelskfaget fremlagde 5.-6. kl. i denne uge oplæg om forskellige musikere og
stilarter. Det gav os lejlighed til at høre og genhøre nyt og gammelt - hip hop, pop,
reggae og meget mere. Tak for entusiasmen og indsatsen!

I 7. kl. arbejdes der i danskfaget på at lave gyserfilm…
Jeg plager om at få lov at se dem. For al den puslen på
skolens loft m.m., gør mig og andre utroligt nysgerrige.

- Fortsættelse følger. Måske?

I 8. kl. er det muligvis en anden slags gys: Samfundsfaget har fokus på krigen i
Ukraine, og i dansk er taget udgangspunkt i Reality-TV, hvor eleverne i denne uge
har øvet sig på at lave personkarakteristikker.

9. kl. arbejder sig hen imod projektugen i næste uge, hvorfor fokus har været på
emnevalg og problemformuleringer.
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Læreri� Fællessamlin� - o� al� vore� affal�!

Denne fredags fællessamling handle om den nært forestående nationale
affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Derfor hørte vi
om, hvorfra affaldet kommer, hvordan ambitionen om affaldspyramiden (den
omvendte) og den nationale indsats ser ud.
Altsammen for at lære os at forebygge spild, lave
mere direkte genbrug, mere genanvendelse, mindre
forbrænding og deponi.

Dette er optakten til Affaldsindsamlingen 2022, som
skal finde sted over hele landet fra den 28. marts til 3.
april. Som de siger: Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er dét folkefærd i
Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. Og så køber vi mere og mere
take-away – eksempelvis bruger vi hvert år 130 millioner engangskaffekopper.
Mange af dem ender som affald i vores natur.

Målet med kampagnen er gøre en forskel for vores miljø, natur og klima og skabe et
Danmark helt fri for affald. GBF samler skrald fredag i uge 12.

I kan læse mere om kampagnen på: https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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San� for fre� - skolerne� sangda�
Fredag den 11. marts kl. 10.30 blev skoleelever
på tværs af hele landet samlet af DR for at synge
sammen for fred. GBF deltog - naturligvis. Også
selv om tidspunktet (10:30) ikke passede særligt
godt ind i skemaet. Tak for fleksible og
beredvillige medarbejdere og elever. Værten ved
live-showet var Jonas Madsen fra Ultra Nyt.
Friskolen sang og bakkede op om budskabet.

Det gør vi i øvrigt hver dag!

Se mere på https://skolernessangdag.dk/#undefined.

Valentin� da�… var egentlig den 14. februar og i starten af
vinterferien.

5.-6. kl. har i engelskundervisningen læst om historien og myten
bag, hensigten og symbolsproget. Og nogle af produkterne er
kommet på udstilling i forhallen.
😍

Man er velkommen til at lade sig inspirere.
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SSP-samarbejde� lokal�
Onsdag havde skoleledelsen møde med parterne i det lokale SSP-samarbejde. Det
er den forebyggende indsats, som går på tværs af offentlige myndigheder omkring
skolen. Dette har hjemmel i retsplejelovens § 115, som i denne sammenhæng siger,
at: “Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre

myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til

1. 1)det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet)”

I dette fortrolige rum samles vi i omsorg for vores elever og taler forebyggelse af
mistrivsel, fravær og uhensigtsmæssig adfærd. Formålet er at sikre det gode børne-,
ungdoms- og skoleliv.

E� arbejdend� bestyrels� - senest� ny�: Bestyrelsesmøde� 8. mart�
På dagsordenen var denne gang bl.a. også tilrettelæggelse og ønsker til to
forestående generalforsamlinger: 1) Venneforeningens (28. marts) og 2)
Gjerrild-Bønnerup Friskoles (21. april). Vær i den forbindelse opmærksom på, at der
afholdes valg til bestyrelsen, og at der er ledige pladser til de interesserede.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. april,
(hvor regnskabet fremlægges til godkendelse).

Og så vil bestyrelsen for Den Selvejende Institution
Gjerrild-Bønnerup Friskole også være at finde i
weekenden på Forårsmessen i Grenaa. Det er en
del af PR-indsatsen for at tiltrække flere elever og
dermed være med til at sikre skolens videreførelse de
næste mange, mange år. Kig gerne forbi standen
indenfor, hvis også du er i området af Ydesvej 2,
8500 Grenå. Også udendørs vil vi med hjælp fra Den
Grønne Bus gøre opmærksom på GBF.

Kulturskole� sætter BLÆS på GBF!
Dygtige og opmærksomme faglærere
har budt ind på et spændende tilbud fra
Kulturskolen, som betyder, at 3.-4. kl. til
april bliver introduceret til
messingblæserinstrumenter i form af

trækbasunen og trompeten. Der kommer et par klassebesøg og en prøveperiode.
Spændende om dette er noget, der kan vække interessen hos vores elever!
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Næst� ug�
I uge 11 er der atter temadage - “grønt forløb”
onsdag, torsdag og fredag.

Det indebærer:
At Lillegruppen (0.-2. kl.) arbejder med det
engelskforløb, som blev forhindret af sygdom i
uge 6. Ulf, Lisbeth og Louise er på disse dage.
Husk at eleverne har fri 12.35 alle tre dage.

For 3.-4. kl.:
Matematik-onsdag med Gydda, og naturfag med Heidi torsdag og fredag. Inkl. fælles
udflugt!

For 5.-6. kl.:
Står der også også naturfag på skemaet, og der er en fælles udflugt til Kattegatcentret
på tapetet…

For Storegruppen gælder lidt blandet: 9. kl. skriver projektopgave og 8. kl. skal på
brobygning og besøge individuelt valgte ungdomsuddannelser.

OBS! Onsdag, torsdag, fredag slutter tidligere! Den grønne bus kører kl. 13:35, og vi
opfordrer forældre til elever, som skal med den blå bus mod Grenaa, til at være
opmærksomme og evt. arrangere fælles afhentning.

👀😦

For skoleledelsen gælder, at revisionen kommer på besøg onsdag.

Det kan blive en travl dag.

Reklam�
Er nogen, du kender, nysgerrig på, hvad vi
er for en skole?

Så bed dem kigge forbi Forårsmessen i
Grenaa denne weekend! Her står
engagerede forældre og elever klar til at
fortælle mere. Hold øje med den grønne
bus på parkeringspladsen, og kig forbi
vores stand til en god snak om friskolelivet
på Gjerrild Bønnerup Friskole

Man kan læse mere om selve messen på FB - Forårsmesse - Grenaa Idrætscenter.
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Forældrehjælp e�erspørge�!

Torsdag den 28. april har vi behov for hjælp til undervisning og SFO
fra kl. 11. Personalegruppen skal nemlig afholde det andet af to
pædagogiske arrangementer. En enkelt forælder har tilbudt
assistance, men vi behøver flere.

Hvis dette er en opgave, du kunne have lyst at bidrage til løsningen af, så skriv
gerne fluks til Anni Schumacher på Intra.

🙏 På forhånd mange tak.

V� ønsker all� bør� o� voksn�
e� fortsa�

go� weeken�

V� glæder � ti� a� lav� skol� for jer ige�
� næst� ug�
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