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Det’ sørme, det’ snart, det’ jul!
Sådan synger vi i decembersangen fra julekalenderen ”Jul på
slottet”. Denne julesang er blot én ud af mange, som vi har stiftet
bekendtskab med i løbet af december måned. Til vores
morgensamlinger har vi traditionen tro sunget vores adventssang,
mens lysene i adventskransen er blevet tændt. Vi har afholdt
julekalender, hvor alle klasser har haft julehygge eller ture ud af
huset op til flere gange.
Vores 3./4. klasse gik Lucia d. 13. december, og de skal have stor
ros for deres flotte indsats. Tak til alle voksne der mødte frem til
arrangementet, og som bidrog til en højtidelig og god stemning.
Fagdage i Aars
I begyndelsen af måneden afsluttede vores 7.-9. klasser dette
halvårs valgfag på Aars erhvervsskoler. Billederne på Facebook
taler vist for sig selv, og eleverne har umiddelbart virket
begejstret for værkstederne og aktiviteterne.
I det kommende halvår kan eleverne vælge nye valgfag med nye
undervisningsforløb.
Der afholdes halvårligt evalueringsmøde med Aars erhvervsskoler
i begyndelsen af januar, så vi kan bygge videre på vores
erfaringer.

Legeplads og skolemøbler
Vi har langt om længe fået bestilt et koldbøttestativ og en vippe til
vores legeplads. Dette var højeste prioritet fra eleverne, da de
skulle beslutte, hvad cykelsponsorpengene skulle bruges på.
Vi har ligeledes valgt at få gummimåtter langs vores rutchebane
på bakken. Dette for at minimere sliddet på bakken. Realistisk set
er vi nok i midten af februar før, at vi har fået leveret
og ”installeret” de nye legeredskaber.
Som tidligere annonceret har vi købt nye skolemøbler til vores
8./9. klasse. Disse forventes leveret i uge 3. VI GLÆDER OS!
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Oprydning og rengøring er et fælles ansvar!
Vi har den seneste tid haft et stort fokus på, at oprydning og
rengøring er et FÆLLES ansvar. På vores friskole har
eleverne ”udvidet” duksetjans. Eleverne hjælper med at skære
frugt og brød til gavn for alle elever. Vores 5./6. klasse lægger
vasketøj sammen, så Ran kan nå at gøre rent andre steder.
Vores 7.-9. klasse vasker gulve om fredagen i egne klasselokaler
samt i grupperum – igen fordi Ran så kan nå andre vigtige
områder.

skraldespanden, udføre duksetjans osv.). Vi er på vej, men vi er
ikke i mål.

Ud over at den praktiske hjælp i sig selv har en værdi, så ønsker
vi også at danne vores elever til at tage fælles ansvar. Et ansvar
der rækker ud over os selv – et ansvar som er til glæde for
fællesskabet og i sidste ende derfor også sig selv.

Gregers Krabbe slår dørene op!
Onsdag d. 16. januar slår Gregers Krabbe dørene op fra kl. 16.3018.00. Vi har fået ”Degn Grafisk” i Ravnkilde til at lave et GOkart med reklame for hele Gregers Krabbe og vores arrangement.
Disse vil blive postomdelt i hele Støvring og Skørping i løbet af
december, og torsdag d. 3. januar vil 5./6. klasse sammen med
Lisbeth og Lars hjælpe til med uddelingen i Haverslev,
Ravnkilde, Suldrup og Sørup.

Vi håber fortsat på stor opbakning til vores linje, hvad dette angår,
og vi kan kun opfordre jer som forældre til at understrege denne
vigtighed såvel praktisk som mundtligt derhjemme.
Elever der rejser fra Gregers Krabbe får ofte at vide, at de er godt
dannede, og dette kan I som forældre, og vi som skole, godt være
stolte over. Dette er der ingen grund til at ændre på.

Vi bruger rigtig meget tid på at fortælle og vise vores elever
vigtigheden i at kunne løfte i flok (stole op, aflevere brugt bestik i
skolekøkkenet, tørre op efter sig selv, putte papir i
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GO-kartet vil ligeledes blive delt på Facebook, og vi vil sætte stor
pris på, hvis så mange som muligt vil dele vores opslag. Som sagt
er arrangementet for potentielle nye familier i både
daginstitutioner og på friskolen. Vores mål er at gøre opmærksom
på os selv og forhåbentlig få skrevet nogle børn op.
Vær opmærksom på at interesserede denne gang skal tilmelde sig.
Hvis I kender nogen der på sigt kunne være interesseret i at blive
en del af Gregers Krabbe må I meget gerne gøre dem
opmærksomme på arrangementet.

Planlægningsdag fredag d. 18. januar
Fredag
d.
18.
januar
afvikler
medarbejdere
på
friskolen
”Planlægningsdag”.
Lærerstuderende
fra
Professionshøjskolen i Aalborg (læreruddannelsen) har sagt ja til
igen at forestå undervisningen. Vi vurderer dog, at det er vigtigt
med forældrehænder klasser børnehaveklasse-4. klasse. Sidste år
var det også forældrene der tog gårdvagterne, og det fungere efter
sigende rigtig fint.
Tak om forældre i nævnte klasse vil overveje hvorvidt de kan give
en hånd med denne dag. Skoledagen varer fra kl. 8.10-13.35.

Tak for jeres hjælp!
Vagter til terminsprøver i januar
Fra den 7.-11. januar afholder 7.-9. klasse terminsprøver. Vi har i
den forbindelse brug for personer, som kan hjælpe med at sidde
vagt. Tidligere år har det både været forældre, bedsteforældre og
venner af Gregers Krabbe som har tilbudt sin hjælp.
Kontakt Lars på leder@gregerskrabbe.dk eller ring på 98 37 33
40.
Grundet vores (efter vores målestok) store udskoling har vi valgt
at afvikle terminsprøverne på biblioteket samt i 5./6. klasse.

Jeg har pt. fået to tilkendegivelser og vil gerne have et par stykker
mere.
Elevnyt
Vi får en ny elev i vores 6. klasse efter nytår. Sebastian Sørensen
starter d. 3. januar. Han kommer fra Ravnkilde og vi ønsker ham
og familien hjertelig velkommen.
Medarbejdernyt
Ny pedel
Vi har ansat Thomas Bro (34 år) som pedel efter nytår. Thomas
har første arbejdsdag fredag d. 4. januar. Han er ansat i en 20
timers stilling, og vi glæder os rigtig meget til, at han bliver en
del af Gregers Krabbe.
Thomas har arbejdet som teknisk service assistent på både en
folkeskole og en privatskole de seneste 13 år. Han har således stor
erfaring, som vi glæder os at få tilført. Herudover er Thomas en
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person, som rigtig gerne vil gøre en forskel for børn og være i
blandt dem.

Fredag d. 18/1
Tirsdag d. 22/1

Jens Oluf raskmeldt
Jens Oluf er raskmeldt igen. Der skal lyde en stor tak til Ib
Sørensen for at vikariere i Jens' fravær. Jens kører skolebussen
igen. Skolebusbørn og forældre skal således kontakte Jens ved
afbud.

Fredag d. 25/1

Planlægningsdag. Skoledag fra 8.10-13.35.
(lærerstuderende overtager undervisningen).
Forældremøde i Krabben kl. 16.30-18.00
Åben morgensamling i Aarestrup Kirke
kl. 8.30-9.30

Kommende arrangementer
December

Arrangementer

Fredag d. 21/12

Juleafslutning kl. 8.10-13.00

Januar

Arrangementer

Torsdag d. 3/1

Første skoledag efter juleferien

Mandag d. 7/1
Tirsdag d. 8/1
Onsdag d. 9/1
Torsdag d. 10/1
Fredag d. 11/1
Tirsdag d. 15/1

Terminsprøver
Terminsprøver
Terminsprøver
Terminsprøver
Terminsprøver
Forældremøde kommende bh.klasse
16.30-18.00
Gregers Krabbe slår dørene op
kl. 16.30-18.00

Onsdag d. 16/1

kl.
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