VILDBJERG SKOLE
- en skole i bevægelse
Bjørnkærvej 2 – 7480 Vildbjerg

13.-12.-17
Kære forældre
Julen og dermed juleferien står for døren, men inden da, skal I have et
lille jule-nyhedsbrev.
Vi har i dette efterår været lidt hårdt ramt af langtidssygemeldinger.
Det betyder, at vi har måttet vikardække en del fag, og også i et vist omfang vil komme til at vikardække efter juleferien.
Tak for jeres forståelse og samarbejde omkring dette, og tak fordi I taget godt imod
de vikarer, der har været med til at løse undervisningsopgaverne.
Vi har ansat Irma Brondbjerg som ny underviser i håndværk/design og billedkunst.
Irma er oprindeligt uddannet pædagog, men er derudover også billedkunstner og har i
mange år undervist børn og unge på en billedskole. Irma er ligeledes uddannet ARTtræner og har i flere år arbejdet med børn og unge i Herning Kommune på Hedebocentret. Vi glæder os til at byde velkommen til Irma efter nytår.
Elevplaner:
Inden længe vil I modtage de første elevplaner, og denne gang i det nye system
Meebook. Det er første gang vi laver elevplaner i Meebook, og det er noget vi også
som skole lige skal lære.
Når jeres børn i Meebook skal lave deres egne elevvurderinger, vil de møde nogle
farver, som de skal vurderer deres mål ud fra.
I kan se farverne her.

Erasmus +:
Vildbjerg Skole deltager de næste tre år i et Erasmus + EU projekt, hvor vi sammen
med VIA arbejder med entreprenørskab og kreativitet.
Vi samarbejder med almindelige folkeskoler og med professionsskoler som VIA, der
uddanner lærere i Spanien, Portugal, Bulgarien og England. Samarbejdet tager udgangspunkt i forskellige modeller og værktøjer til at udvikle undervisningen, og den
måde vi arbejder med entreprenørskab på.
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I vil løbende kunne følge projektets officielle hjemmeside, og på vores Facebookprofil, hvor vi indimellem vil linke til nogle af de arrangementer, vi deltager i og afholder på skolen. Vores bidrag til projektet vil blandt andet være vores arbejde omkring
LEGO-LAB.
Link til projektet: https://sites.google.com/view/diceprojecterasmusplus/home

Sidste skoledag før juleferien bliver planlagt lidt forskelligt i de tre klynger.
I indskolingen går vi i kirke kl. 8.00 og er med til julegudstjeneste fra 8.45-9.15
På mellemtrinnet er der fællessamling med julesange med band, besøg af Asger Korsholm, hygge i klasserne og juleaktiviteter i salen.
I overbygningen er der blandt andet fællessamling med Quiz, underholdning og pakkeleg i klasserne.
Vi slutter dagen af med fællessamling for alle på skoletorvet kl. 10.50-11.25
Vi glæder os til en festlig og hyggelig juleafslutning, og I er som altid velkomne til at
komme og synge med på skoletorvet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i 2017.
Tak for jeres deltagelse i jeres børns skoleliv og for jeres gode opbakning til Vildbjerg Skole.
Første skoledag efter juleferien er onsdag d. 3.-1. hvor alle følger normalt
skema.
På vegne af alle medarbejdere ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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