
Ugeny� ve� udgange� af ug� 13 � skoleåre� 2021/22
I skygge� af e� frikvarter
Der' sommer på vej ...

Jeg nægter at tro at verden er af lave

Jeg vil tro at livet er en gave

Jeg vil holde fast på det jeg har

Jeg vil gi' det al den tid det ta'r

Jeg vil følge min pige gennem mørke gange

Trøste børn der' alt for bange

Stole blindt på sol i juli

Gøre ingen drøm umulig

Og dybest set og inderst inde

Håber jeg en dag at finde

Livet i et øjeblik

Smuk som i min piges blik

Jeg nægter at tro at verden er af lave ...

(Michael Falch)

Forbrødrin� &
e� go� begyndels�
På Gjerrild-Bønnerup Friskole
indledes hver dag med
morgensamling. Her begynder vi
med en sang, under ledsagelse af
vores gode “husorkester”. Og
sangskatten begrænser sig ikke
kun til de danske sange.

Derpå markeres fødselsdage ved
at der synges for fødselaren.

Så følger dagens meddelelser.

Til slut endnu en fællessang, og
alle går til 1. lektion kl. 8.

Undtagelsen er fredage, hvor vi
typisk hører et oplæg eller har en

aktivitet, som gør, at fællessamlingen optager hele første lektion.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Ikk� all� mandag� er lig�
slemm�
Traditioner er ikke kun bundet
i et “plejer”, men også noget vi
skaber. Sammen.

Tak for flag, sang og hilsner.
Jeg kunne ikke have ønsket
mig en hyggeligere
fødselsdag.

Og tak til fotografen!💚

For e� mer� affaldsfri� lan�
Friskolen brugte fredag i sidste uge til at indsamle og
sortere affald, inspireret af Affaldsindsamlingen 2022.
Eleverne på Gjerrild-Bønnerup Friskole vil gerne, om vi
alle kan bidrage til at skabe og smide mindre affald.

For fremtiden og fremtidige generationer. - Bare rolig: Alt blev behørigt bortskaffet.
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�lsy� me� friskoleundervisningen� kvalite�
Undervisning, skema og materialer blev i denne uge inspiceret, da friskolens
tilsynsførende kom på besøg. Dorte Ruggaard kommer igen i slutningen af april og
midten af maj og vil se mere af undervisningen og høre fra elever og lærere om,
hvad de mener herom.

Fair pla�
På GBF spiller både store og små
fodbold med hinanden. Fra 0. til 9.
klasse. Det regner vi for en del af
fællesskabet. Imidlertid kan både store
og små blive udfordret på stilen. Derfor
skulle der et fodboldmøde til torsdag,
så eleverne selv kunne fastlægge
reglerne for spillet på banen.

Det gjorde de virkelig
flot og godt. Ikke
bagudskuende, men
løsningsorienteret, så
spillet og legen kan
fortsætte.

💚
For fodboldbanen skal
netop OGSÅ være et

godt sted at være.
For alle!

Fysisk som verbalt.

Og ja, det er faktisk
børnene selv, som har

sat reglerne.
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Frikvartersleg�

Der er også gang i
andre boldspil - på
tværs af klasser og
aldersgrupper.

Det kan noget, det der
fællesskab.

💚

�na� countdow�
En masse små “Humlebier” har haft sommerfugle i maverne - eller hvad nu sådanne
Humlebier har. De har nemlig længe talt ned til denne fredag, hvor de for første gang
skulle møde på Gjerrild-Bønnerup Friskole i “Tidlig SFO”. Denne første dag var med
far og mor (eller én af dem), fælles morgenmad, Pokemon jagt og is som afslutning.
Velkommen til også ca. 40 forældre. Nogle af jer er nye, andre var her i forvejen.
Nogle af jer har selv gået her, andre kommer fra helt andre landsdele!

Vi har sådan glædet os til at tage imod jer. Velkommen i begynder-skole, også til jer!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Nu bliver det arbejdslørda� på friskolen. Børn og voksne ser frem til
alle de gode gerninger og løsninger på praktiske opgaver. Måske
vokser legepladsen og en sandkasse vil se dagens lys? Måske får
vinduerne en opfriskning, så man kan kigge både ind og ud af dem.
Tak til alle, der tager del. Vi behøver jer!

Næst� ug�
I uge 14 er der atter “GRØNT

FORLØB”, hvilket vil sige temadage
onsdag-torsdag-fredag.

Ifølge skemaet skal Lillegruppen (0.-2. kl.)
have praktisk-musiske fag; 3.-4. kl. skal have
idræt og bl.a. en dag i svømmehallen; 5.-6. kl.
skal have et danskforløb med bl.a. udendørs-
aktiviteter.  Skoledagene er fra kl. 7:45 til
12:35. 💚

I Storegruppen er der projekt i 7. kl., Naturfag i 8. kl. og fagdag i 9. kl. Skoledagene
slutter for denne gruppe kl. 13:20.

For de aller-aller yngste, som fra og med i dag blev en del af GBF, står der
humørrunde og “opdagelse” på skemaet. Velkommen til også vores 20 “Humlebier”,
som kommer fra børnehaverne og nu er begyndt i Tidlig SFO (forkortet TSFO). Vi
håber, at dagens høje humør fortsætter i næste uge! På gensyn.

HUSK kryds i kalenderen torsdag den 21. april, hvor
Gjerrild-Bønnerup Friskole holder generalforsamling kl. 18:30 med
forudgående pølser og brød fra kl. 18.

Den begivenhed er for alle skolens interessenter, især for forældre,
skolekreds og venner. Derfor vil det være muligt at få sin børn passet i SFOen
imens, såfremt man snarest muligt giver besked til skolen om evt. behov.

Måske tænker du, at vi ikke har brug for dig. Men - kære forældre og medlemmer af
skolekredsen: Friskolen HAR BRUG FOR DIG! Gjerrild-Bønnerup Friskole behøver
rammerne til at skabe positiv udvikling for friskolen og dermed for de børn, som er
her nu, og dem, som kommer gennem kommende generationer. Dét kræver det en
stærk bestyrelse med en professionel tilgang til skolens udvikling.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg - fire pladser er åbne! Måske har du forstand
på økonomi og sund virksomhedsdrift? Måske har du forstand på udvikling eller
ledelse? Måske har du forstand på pædagogik eller undervisning?
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Så er det dig, vi står og mangler! Tag ikke dit eget perspektiv for givet. Gå ud fra, at
vores skole helt seriøst har brug for dig. Stil op til bestyrelsen den 21. april 2022.

Føler du til gengæld behov for at vende dine overvejelser om at stille op til
bestyrelsen med nogen, så er du velkommen til at kontakte et af de nuværende
medlemmer af bestyrelsen, som er:

Søren Kejser, Caroline Grønkjær, Thomas J.H. Christensen, Stinne Thorup Bæk,
Anja Munch Hansen, Anders Larsen Thun Enggaard, Henrik Majlund Toft, Lisa
Belinda Klemmensen og Jens Bachmann - se nærmere her:
https://gbfriskole.dk/bestyrelsen/#medlemmer

Og det er ikke engang APRILSNAR!

- Det var det heller ikke, da
Lillegruppen tidligt i morges rodede
klasselokalerne til for at drille deres lærer.

- Heller ikke, da de blev hentet fra
morgensamling for at rydde op - tids nok til
de første nye TSFO’er med forældre skulle
ankomme.

- Og slet ikke, da Cecilie holdt samling om begrebet APRILSNAR. Godt at blive
klog i fællesskab på historien, og hvorfor og hvordan man gør.

V� ønsker all� bør� o� voksn�
e� dejli� weeken�

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

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