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

Kære forældre

21.-8.-19

Så fik vi taget hul på det nye skoleår, og hvor
var det skønt, at få eleverne tilbage på skolen.
Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer.
Vi har haft en rigtig god skolestart og vores
nye kollegaer er alle kommet godt i gang med
deres nye klasser.
Forældremøderne er også godt i gang, tak for
jeres flotte opbakning. Det er altid dejligt at se jer til forældremøderne. 
Vi har en lille henstilling. Parkeringspladsen er ”kaos-agtig”, når I
afleverer jeres børn om morgenen og det samme gælder, når I afhenter.
Vi er nødt til at indskærpe, at det ikke er tilladt at parkere ned
langs græsstykkerne på P-pladsen. Det er farligt for jeres børn, og
de biler der skal bakke ud af de opmærkede båse kan ikke køre ud,
når der holder ventende biler der.
Hvis I skal hente jeres børn, og I gør det i en bil, så bedes I køre
ind på P-pladsen og parkere i en opmærket bås.
Husk at vær´ opmærksom generelt på
P-pladsen, vi vil gerne passe på jeres
børn.

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

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

Vi er så heldige, at vi skal have renoveret vores legeplads, og i den
forbindelse har vi sammen med OPP selskabet fået mulighed for at
få noget nyt på legepladsen.
Vi får en multibane og en slags Tarzanbane. Byggetilladelsen er i
hus og håndværkerne kan gå i gang, hvornår det skal være.
Det betyder også, at der vil være gravearbejde og afspærrede områder på legepladsen. Det bliver rigtig spændende at følge.
På mandag tager 9. årgang på lejrskole i København, også her i
nyhedsbrevet vil jeg gerne ønske alle en rigtig god tur.
Efterfølgende, i uge 37, bliver det 6. klassernes tur til at tage på
lejrskole. Her går turen traditionen tro til Bornholm, også rigtig
god tur til 6. klasserne.
Onsdag d. 18.-9. kl. 17.30 -18.30 er der fællesmøde for klassernes nyvalgte trivselsråd – så sæt gerne et X i kalenderen, hvis I
skulle være så heldige at komme med i dette års trivselsråd i jeres
barns klasse.
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med jer
De bedste skolestarts hilsner
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