Ugenyt ved udgangen af uge 9 i skoleåret 2021/22
Og vinderne er…!
I forlængelse af skolens nye fastelavnstradition,
fredag den 25. februar, kom kåringerne om morgenen
fastelavnsmandag. Som lovet var der hele 3 kategorier
samt et fastelavnsløb, hvor eleverne fra alle klasser
havde dystet mod hinanden på nyerhvervet viden om
danske og udenlandske fastelavnstraditioner og
egnshistorie.
Kategorierne, der blev kæmpet om, var følgende:
➢ Den mest kreative udklædning
➢ Den sjoveste udklædning
➢ Den bedste udklædning
Til vinderne var der fine statuetter og en lille, sød præmie.
Det blev 7. klasse, som løb af sted med fastelavnsris,
iklædt diverse godter.
Nu har vi gjort det én gang. Det var sjovt. Og så er det jo pr.
definition en tradition!
Tak til alle de deltagende elever.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Vinderudklædningerne så således ud:

Andrea som køleskab - Josefine som Ghostbuster - Oscar som Snøvsen
Staben på skolebænken
En varm tak til de forældre, nuværende og tidligere elever,
som mandag eftermiddag gjorde det muligt for medarbejdere
og ledelse at samles til det første struktur-pædagogiske
seminar ud af to. Her indledte vi de nødvendige drøftelser af,
hvordan skoledagen skal se ud efter sommerferien.
“Stor er den, som véd
men større
den som véd
hvor han skal spørre,”
- skrev Piet Hein i et af sine Gruk.

👉
Derfor er jeg personligt meget
taknemmelig for de mange tanker og
perspektiver, I deler, og som fremkom i
løbet af denne eftermiddag. Idéerne var
mange. Det blev også tydeligt, at det
særlige og umistelige udgør en stor og
omfangsrig skattekiste.

Der er traditioner på GBF, som ikke har været opretholdt, men måske behøver
genbesøg. Det glæder vi os til sammen at arbejde videre med i den kommende tid.
Nu følger en periode med mere undersøgende arbejde, individuelle samtaler,
fællesmøde med bestyrelsen og muligvis også besøg på et par andre friskoler, som
kan inspirere.
Bytte - bytte …FRISKOLE!
Traditionen tro skal GBF i september på den årlige “lejrtur”, bedre kendt som
skolebytte. Imidlertid venter vi lige nu i spænding på at finde ud af, hvem vil bytte
skole med os i uge 36. Så nu er vi “gået i opslag”:
https://www.friskolerne.dk/fra-skole-til-skole/skolebytte-og-venskabsklasser
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Det hedder sig, at har man én gang prøvet at
bytte skole med en anden friskole, så kribler
det i både elever og lærere for at gøre det
igen. Eftersom jeg allerede har haft flere
forespørgsler fra vores tidligere “madtanter”,
ved jeg, at jeg ikke er ene om at se frem
hertil. Skolebytte er en alternativ måde at tage
på lejrskole på.
En
lejrskole, der skaber nye oplevelser for både
elever og ansatte. Det kan give venskabsklasser
på tværs af geografi, og så er det en sund måde
at møde både hinanden i skolen og den danske
geografi
og
historie.
Måske
billederne fra dette skoleårs skolebytte i
starten af september 2021 kan få nogle af
vores elever til at fortælle…

🤔

Alle vores morgener
…behøver ikke begynde med et veldækket
morgenbord. Mindre kan gøre det. Men kære forældre - det er ærgerligt, at en del
elever er nødt til på daglig basis at støtte
den lokale købmand i Gjerrild økonomisk,
inden de er i stand til at indlede skoledagen.
Lad os hjælpe dem til at få en bedre start ikke på tom mave.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Kære elever!
Ved ankomsten til skolen er første stop morgensamling i musiklokalet. Og lad os
så se, om vi kan tage en uge, hvor vi synger lærerbandet og alle de voksne ud. Syng, så de kan høre os!

Forårssolen indbyder til leg. SFOen giver mulighed for meget sjov og samvær.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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GBF-venskaber - Great Best Friends. Forever!
Middelalderdag for de yngste
Lillegruppen har i dag arbejdet med “Middelalderen”
som overordnet tema. F.eks. “Livet på landet” eller
“børn i middelalderen”. Det blev efterfulgt af mad fra
middelalderen - nogle kogte grød i skolekøkkenet…

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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…mens andre fremstillede læderpunge i håndarbejdslokalet.

Geologi- og naturfagsundervisning i det fri
I fredagens smukke forårssol drog 5.-6. klasse af sted til klinterne med Alan, Anette
og Ulrik i Den Grønne Bus.
Det var en tur, som oprindelig blev
påbegyndt for en måneds tid siden,
men pga. smitteudbrud dengang
blev brat afbrudt. Nu nåede klassen
i mål. Jordlagene og -arterne blev
nærstuderet. Ved Karlby Klint når
det nederste lag af Danskekalken,
Bryozo-kalken, helt op til
overfladen.
Og skulle
man nu ikke
være en del
denne
årgang, men
alligevel
være blevet
nysgerrig, er
her mere
viden at
hente:

af

https://trap.lex.dk/Kystklinterne_p%C3%A5_Djurslands_nord%C3%B8stkyst
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Energi i 9. klasse!
Mere Naturfag: I 9. klasse har fokus i fysik/kemi-undervisningen denne uge været på
et naturfagsprojekt, som i løbet af fredagen materialiserede sig i en udstilling i
forhallen - her fanget i den spæde opbygning. Projektet rummer følgende dele:
1. ENERGI-ØER OG VINDMØLLER
2. EL-NETTET OG SOLCELLER
3. REDUCERING AF CO2 UDLEDNING OG BIOGAS
4. IMPORT & EKSPORT OG VANDENERGI

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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I den kommende tid
Det er tid for generalforsamlinger.
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.

👉 Og allerede om ca. 3 uger holder
Venneforeningen sin årlige
generalforsamling.

- Og hvad vedkommer det dig?
Jo, ser du: Friskolen er som bekendt en
selvejende institution, hvis drift finansieres
gennem hovedsagelig statslige midler og så
de skolepenge, forældrene betaler.
Når skolen har behov for ekstra midler til
elevaktiviteter og undervisningsmidler, eller
hvis nu vores bygninger og anlæg - f.eks.
boldbanen - skal opjusteres eller
istandsættes, så behøver vi “nogle venner”,
som har bedre råd.
Bl.a. her kommer venneforeningen ind i
billedet. Desuden er det gennem foreningen
muligt at knytte stærkere bånd mellem skole og lokalsamfund, erhvervsliv og
foreninger.
Derfor tak til jer, som vil være en del af Gjerrild-Bønnerup Friskoles VENNER!
Vi behøver jer! Mød derfor endelig op til
generalforsamlingen den 28. marts og hjælp
os med at styrke fællesskabet i og omkring
friskolen. På forhånd mange tak!
Læs mere om begivenhederne på skolens
hjemmeside. Her er den førstkommende:
https://gbfriskole.dk/venneforening/

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Fra og med 1. april tager GBF konsekvensen af
længere tids tendenser. Vi mener nu at være
blevet klogere på pasningsbehovet i forhold til
Skolefritidsordningen.

👉Friskolen justerer derfor åbningstiderne,
således at

SFOen fra og med 1. april holder åbent
mandag-torsdag kl. 6:30-16:30 og
fredag kl. 6:30-16

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.
Vi har OGSÅ brug for at vide, hvornår jeres barn møder ind de enkelte dage, og
hvornår barnet går hjem de forskellige dage. Så henvend jer til en voksen i SFOen,
så dette bliver noteret. (Se stort opslag i SFO'en.)

👍 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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Personalenyt
Et dalende elev-/børnetal på friskolen over længere tid har meget
desværre bevirket, at GBF ulykkeligvis er nødt til at skære ned i
det faste personale. Konkret betyder det, at vi til sommer skal sige
farvel til en mangeårig, trofast kollega, Anette Birch. Det er der
principielt nogen tid til. Men da Anette jo er en handlingens kvinde
og således allerede i færd med at se sig om efter nyt arbejde, kan
afskeden måske være mere nær end sommer. Uanset hvornår, så
lover jeg, at der bliver plads til at tage afsked med manér.
GBF ønsker Anette god vind fremover.
En ulykke kommer sjældent alene. Ulrik Martin Kurzweg vil andet og
mere end at køre grøn skolebus og være pedel. Han har opsagt sin
stilling, og vi i ledelsen går nu i gang med at undersøge
mulighederne og opslår meget snart denne stilling. Ulrik har bedt
mig understrege, at hans trang til at søge andre græsgange ikke har
noget med hverken uartige elever (dem har vi da heller ikke på GBF,
vel!?) eller en irriterende kvindelig boss at gøre. Vi anerkender Ulriks
ønske om at vende tilbage til sit faglige virke, og ønsker også ham god virkelyst.
Farvelsang gemmes til påske.

Hermed får I de bedste ønsker
for resten af weekenden
fra alle os på Gjerrild-Bønnerup Friskole
Vi glæder os til at lave skole for jer igen
i næste uge
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