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

9.-2.-2018

Kære forældre
Hermed en lille vinterferiehilsen.
En dejlig klyngeuge med mange læringsaktiviteter, fagdage og projekter
prægede ugen op til vinterferien.
Tak for det flotte fremmøde da mellemtrinnet torsdag havde afslutning på
deres ”rejse” ud i verden.
Det blev en super eftermiddag, med
rigtig mange gæster.

Klyngeugen efterlod mange
indtryk og oplevelser, og I kan
finde et billedgalleri fra ugen her på intra.
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I januar var der indvielse i Børnehuset Himmelblå, og det blev en super
festlig dag.
Vi er rigtig glade for, at I kommer til at opleve det øgede samarbejde mellem Himmelblå og Vildbjerg Skole/SFO som betyder gode trygge børnefællesskaber for jeres børn.
Et lille hjertesuk… vi har fået nye affaldscontainere, og det betyder, at der
er et noget begrænset udsyn, når man kommer kørende fra Himmelblås
parkering eller langs skolen.
Vi håber, I vil være meget opmærksomme på at sætte farten ned, så vi kan
undgå farlige situationer i mødet mellem kørende fra Himmelblå og fra
skolen.
Personalenyt:
Merete er i dag gået på barsel og vi har budt velkommen til Sarah, der skal være barselsvikar for
Merete.
Sarah har været med i klassen de sidste par uger,
og glæder sig rigtig meget til at komme i gang.
Vi vil også her ønske Merete en rigtig god barsel, og da der i dag blev holdt en forrygende fastelavnsfest i indskolingen, skal I ikke snydes for
et dejligt billede af Merete.
Elevplaner:
Vi har i år, for første gang, prøvet kræfter med at udsende elevplanerne i
Meebook. Vi udsender en kort spørgeskemaundersøgelse omkring elevplanerne i næste uge. Det ville være rigtig fint, hvis I har mulighed for at
svare på denne undersøgelse, så vi kan få en tilbagemelding i forhold til,
hvordan I oplever de nye elevplaner. På forhånd tak 
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Valg til Skolebestyrelsen:
I år er der valg til Skolebestyrelsen. Der er valgmøde på skolen d. 19.
marts kl. 19, og vi håber at rigtig mange vil møde op og støtte op om valget.
Følgende er på valg:
Thorben G. Nielsen, Diana Jespersen, Jacob Christensen og Bent Nielsen.
Der kommer meget mere information om valget både på Intra og på Facebook senere.
Og lige endnu en dato til kalenderen – husk at vi d. 8. marts kl. 19 i samarbejde med Menighedsrådet har fælles oplæg for alle forældre og medarbejdere både i Himmelblå og på skolen.
Per Schultz Jørgensen kommer og giver os et bud på, hvordan vi sikrer, at
vores børn bliver robuste og livsduelige.
Det er også denne aften Skolebestyrelsen vil give deres årsberetning.
I ønskes alle en rigtig dejlig vinterferie. Vi glæder os til at se jeres børn
igen i uge 8.
De bedste hilsner fra

Rikke Grann

Tlf.nr. 96287700 – e-mail: Vildbjerg.Skole@herning.dk – hjemmeside: www.vildbjerg-skole.dk

