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

12.-10.-18
Kære forældre
Så gik den første del af skoleåret og en skøn efterårsferie venter nu.
Vi har haft en super dejlig klyngeuge og ugen bød på mange læringsaktiviteter, hvor
skolen i gamle dage, viden om forskellige job, forskellige besøg ud af huset, udeaktiviteter og mad over bål var nogle af de ting, som jeres børn var en del af.
Ugen sluttede af med et brag af en motionsdag, hvor mange forskellige motionsformer blev udfordret. Tak til alle vores gæster i dag, som også gav den hele armen med
motionen. I kan se billeder fra ugen på vores Facebook-profil.
Når vi vender tilbage efter efterårsferien, så trækker vi så småt i arbejdstøjet til de
kommende skolefester. Skolefesten for overbygningen afholdes torsdag d. 8. november og for indskoling/mellemtrin d. 14./15. november. Mere om skolefesterne senere.
Som jeg tidligere har skrevet i et nyhedsbrev, så er vi med i et internationalt Erasmus
+ projekt, hvor der er fokus på kreativitet og innovation i undervisningen.
I uge 47 får vi besøg af tre spanske lærere, der skal følge nogle af vores lærere rundt i
klasserne for at lære mere om, hvordan vi underviser på Vildbjerg skole og i Danmark generelt.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der først er opsyn med jeres børn kl. 7.40 om
morgenen, dvs. 10 min. før skolestart. Vi oplever, at der er rigtig mange børn i mellemklyngen allerede 7.15, og det er ikke så hensigtsmæssigt, da der ikke er opsyn
med børnene. Vi I tage en snak med jeres børn om ikke at køre så tidligt i skole.
I ønskes alle en fantastisk efterårsferie. Vi glæder os til at slå dørene op igen d. 22.
oktober.
De bedste efterårshilsner fra

Rikke Grann
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