Ugenyt ved udgangen af uge 8 i skoleåret 2021/22
Kan du gætte hvem jeg er?

…for jeg har fået maske på...
Fredag den 25. februar tyvstartede GBF
fasten. Tønderne blev dekoreret af vores P-fagshold dagen
forinden, og kåringer og præmier uddeles først fastelavnsmandag,
den 28. februar.
Tak til alle de deltagende
elever.
På morgenens fællessamling fik vi fælles
viden om fastelavn her, der og i meget
gamle dage. I løbet af dagen fik alle klasser
lejlighed for at byde ind med svar på
spørgsmål. Den nyerhvervede viden kom i
spil.
Tak til alle elever og lærere for også at klæde jer så fint ud!

🙏 Tak for at lege med og byde ind, store som små. Der skal også lyde en stor tak til
en række lokale: SuperBrugsen i Glesborg for skarp pris på tønder, kroner og lækre
fastelavnsboller, Letkøb for slikposer til tønderne og - ikke mindst - til jer forældre for
at bage fantastisk flotte og velsmagende kager til SFO-børnene.

🙏

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Nu kan man så bl.a. spørge sit skolebarn om den historiske
dimension, hvor man har fastelavnssoldater, hvad det er, og hvor
man slår manden af tønden.
Det er ikke kun fastelavn, som er omgærdet af mange traditioner, der
går langt tilbage.
Valentins dag… var 14. februar og i
starten af vinterferien. Eftersom det
er et oplagt emne for sprogundervisningen, så
måtte vi følge op herpå. Derfor var det genstand for
engelskundervisningen i 5.-6. kl. i denne uge. Det er
historien og myten bag, hensigten og
symbolsproget.
Langt mindre voldeligt end fastelavnstraditionerne.
Og så lægger emnet naturligvis op til “DIY” - Do It
Yourself! Læreren glæder sig til at modtage de
sidste hilsner og kort på mandag.

😍

Håndværk og design tillader mere “vægarbejde”!
Måske husker nogle af jer tilblivelsen af
kundskabens træ? Nu er landskabet blevet udvidet i
håndarbejdslokalet.

Det er eleverne på mellemtrinnet, som har lavet sø eller vandhul, samt underjordiske
gange med flere levende og farvestrålende dyr.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Den uendelige historie?! …kunne man spørge?
Men der er vel ende på den vægplads, som
her findes? I hvert fald er vi glade for, at
Ulrik har rengjort efter maleprojektet.

SSP-samarbejdet markeret ved årsmøde
Viceleder Anni Schumacher deltog fredag ved
denne samling for Østjylland, hvor temaerne bl.a.
var tendenser i kriminalitetsudviklingen,
strømninger og tendenser på sociale medier,
erfaringsudveksling mellem kommunerne,
megatrends og ungdomsgenerationer efter
Coronakrisen.
Godt med en finger på pulsen, netværk og indsigt fra et
bredere tværfagligt samarbejde mellem skolerne, de
sociale myndigheder og politiet om at forebygge
kriminalitet blandt børn og unge.

👈

Ingen grund til bekymring!
For vi har det jo egentlig ganske
godt her.

😍😍

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Turtasker til “Tidlig SFO”
Fra april er vores nuværende 6 elever i 0. klasse
ikke længere skolens yngste. Da venter vi fra
børnehaverne 20 kommende skolebørn, som skal
lære at gå i skole hos os.
Til dem bliver der tilrettelagt et “Tidlig SFO-tilbud”,
som handler om at lære at begå sig og indgå i
fællesskabet, og som bl.a. rummer kreative
aktiviteter og en hel masse almen dannelse.
F.eks. vil der være en fast turdag og en fast udedag
hver uge. Her drager børnegruppen på opdagelse i
lokalområdet; skov, strand, by, virksomhed, bibliotek og
meget mere. Alt sammen tilrettelagt af vores primære
pædagog, Pernille.
I TSFO sigter vi mod at skabe plads og trygge rammer
for de kommende skolebørn, sådan at de sammen kan
danne indbyrdes relationer, indgå i skolens fællesskaber
og vænne sig til stedet og skolelivet.
Tak til Sparekassen Djursland for at donere turtasker, så
gruppen forhåbentlig bliver lettere genkendelig på
turene!
Hvor er der en voksen…?
I samme forbindelse leder vi efter en pædagog /
pædagogmedhjælper / anden moden og legeglad
person, som kunne have lyst at hjælpe vores primære
pædagog, Pernille med at tage hånd om først og
fremmest de nye på skolen og hjælpe dem godt på vej
til den egentlige skolestart efter sommerferien.
- Giv lyd, hvis du mener at kende én,
som kunne ønske at blive en del af vores hold!
Døren er åben for dem, som har lyst og mod. Der er
tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling i perioden
april-juni. Evt. ansøgning med CV kan sendes til
skoleledere eller afleveres på kontoret eller i skolens
postkasse.

😅

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Af hjertet tak til “en forælder”
Efterlysning: Hvem er mon den gavmilde og
betænksomme giver?
Vi føler os meget forkælet
og vil hermed takke varmt.
Både børn og voksne på
GBF blev - som resten af
landet, snart sagt - væltet
af Coronavirus. Vi er glade
for endelig at være på vej
tilbage til at kunne sætte
fuldt hold.

En arbejdende bestyrelse - seneste nyt: Bestyrelsesmødet 23. februar
Her besluttede bestyrelsen for Den Selvejende Institution Gjerrild-Bønnerup Friskole
bl.a. forsikringsportefølje, skolens budget og en plan for friskolens deltagelse på
Forårsmessen i Grenaa.
Skolebestyrelsens kalender for den nærmeste fremtid
I marts trækker bestyrelsen atter i arbejdstøjet. Der er
ordinært møde den 8. marts. Desuden gør
bestyrelsen en PR-indsats for at tiltrække flere elever
til friskolen. Det sker ved forårsmessen den 12.-13.
marts. Derpå er der fællesmøde med skolens
medarbejdere den 21. marts, og så kommer skolens
årlige revisorbesøg, og der skal også arbejdes med
regnskabet på bestyrelsesmødet den 6. april.
lebestyrelsen på en friskole som vores står sammen
med skolens daglige ledelse for den strategiske
ledelse og overordnede rammesætning. Som friskole er vi at ligestille med en SMV,
altså en mindre, privat virksomhed med eget driftsbudget og -regnskab. Det er også
bestyrelsen, som ansætter og afskediger og overordnet sikrer optimal udnyttelse af
ressourcerne.
HUSK kryds i kalenderen torsdag den 21. april, hvor GBF holder
generalforsamling kl. 19-21 med forudgående fællesspisning fra kl.
18. Den begivenhed er for alle skolens forældre, skolekreds og venner.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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SFO & Behovsundersøgelse blandt
børn og forældre
Som tidligere varslet har vi
udsendt link til nogle spørgsmål
om behov for SFO. Svarfristen
udløb i dag.Vi i alt modtaget svar
vedr. 26 børn.

👉 Hvis du mangler, så skynd dig. Vi vil gerne bruge ressourcerne bedst muligt.
Friskolen påtænker at ændre åbningstiden, så SFOen fremover holder åbent
mandag-torsdag kl. 6:30-16:30 og fredag kl. 6:30-16.

Næste uge
I uge 9 vender vi tilbage og samles om
klassernes egne skemaer.
Mandag den 28. februar er dog lidt særlig.

OBS! Fra kl. 12 afholder skolens medarbejdere
den første af 2 pædagogiske arrangementer.
Det drejer sig om skolens struktur fremadrettet
og planlægningen af næste skoleår.
Konkret betyder dette, at

👉 de klasser, som skulle have haft undervisning over middag, sendes hjem kl.
12 med hjemmearbejde. Læs nærmere i ugeplanen.
👉 de elever, som går i SFO, vil her blive mødt af bl.a. et par forældre, gode vikarer
og ungarbejdere, som vil sikrer dem en god eftermiddag.

Tak til jer, som har tilbudt at hjælpe! Vi behøver det igen sidste torsdag i april.

Vi ønsker alle børn og voksne
god weekend
Vi glæder os til at lave skole for jer igen
i næste uge

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Servicemeddelelse og bøn fra SFOen:

Påsketilmelding til pasning i skolefritidsordningen
Skolen holder påskeferie fra lørdag den 9. april til og med 2. påskedag, den 18. april.
SFO'en holder dog åbent i de tre dage op til Skærtorsdag,
dvs. mandag den 11., tirsdag den 12. og onsdag 13. april. Men:

👍 Vi har brug for at I tilmelder Jeres børn
ift de dage, da vores arbejdsplan
udarbejdes ud fra, hvor mange børn vi
kan forvente der møder op.

Og hvis I IKKE har brug for SFO de dage, vil
vi altså også rigtig gerne vide det.

Der hænger derfor allerede nu et stort opslag i SFO'en, som vi vil
bede Jer udfylde ved lejlighed.

👍 Fristen for tilmelding er den 18. marts.
På forhånd tak for hjælpen.

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