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Kære forældre
Efterårsferien står for døren, og med den en lille hilsen til jer.
Det var rigtig dejligt at møde jer alle på forældremøderne. Tak fordi I møder så talstærkt op, og også her støtter godt op omkring jeres børns skole.
Jeg minder også lige om, at vi har Åbent Hus d. 24. -10., hvor I alle er meget velkomne.
I den forgangne uge har vi haft rigtig mange skønne oplevelser i klyngerne, og alle
klynger har arbejdet med læring på tværs af klasser og årgange.
I overbygningen har der været fokus på linjerne. Alle eleverne var på forskellige ture
ud af huset med udgangspunkt i, hvilken linje man går på.
I løbet af ugen havde hver linje planlagt en dag, og det var spændende at se jeres børn
folde sig ud på alle linjerne.
Mellemtrinnet har haft fokus på ”gamle dage” – et besøg i en gammel skolestue,
gymnastik fra gamle dage med ”legemsøvelser” a la Kaptajn Jespersen, førstehjælp
og så blev der øvet skuespil på 5. årgang.
Indskolingen arbejdede med emnet sundhed og bevægelse, og mandag var der udflugt
til Kalabassen, hvor der blev bagt snobrød, og hvor hele kroppen blev brugt til masser
af bevægelse og leg.
Vi har haft en super skøn uge, og I kan se de mange billeder fra ugen på intra og på
Facebook.
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Alle klasser kommer i år til undervisning i vores LEGO-Lab. Her er der fokus på
kodning og programmering af LEGO-robotter. Helle og Allan står for undervisningen
for alle klasser, og vi oplever at jeres børn er meget optagede af at arbejde med de
kreative LEGO-robotter. Vi sender to hold fra 9.N til lokal First Lego League konkurrence d. 11. november.
Torsdag d. 28. september sagde vi pænt farvel til Peder, der efter 41 år som lærer gik
på pension.
Helle Vilhelmsen, der har været lærer på Vildbjerg Skole i 15 år går på efterløn med
udgangen af november.
Også her skal der lyde en stor tak til Peder og Helle for deres tid her på Vildbjerg
Skole. Vi ønsker rigtig meget held og lykke med fremtiden.
Udover Peder og Helle skal vi også sige farvel og stor tak for indsatsen til John Dufri
og til Alexandra, der begge har søgt nye udfordringer, og stopper på Vildbjerg Skole
med udgangen af oktober.
Alle hjem ønskes en rigtig dejlig efterårsferie.

De bedste hilsner fra

Rikke Grann
Oliwia 2.b
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