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

Kære forældre

17.-11.-19

Hermed en efterårshilsen til jer.
Det har været et spændende efterår, hvor der er sket rigtig meget
på skolen. Vi fik en ny multibane og vi fik en Tarzanbane på legepladsen.
Vildbjerg Skoles venner skænkede skolen de penge, der var tilbage, da foreningen lukkede, og for dem har vi nu fået et flot
udendørsinstrument, som børnene bruger meget flittigt.
Vi havde en fantastisk klyngeuge i alle klyngerne og i overbygningen deltog alle i en musical, der satte spot på ungdomskultur op
igennem tiden. Det blev en helt utrolig fælles oplevelse for overbygningen.
I uge 43 fik vi taget vores nye kommunikationskanal AULA i
brug, og vi må bare sige stor tak til jer alle, fordi I har taget så
godt imod AULA. Skulle der opstå spørgsmål omkring AULA, så
er I altid velkomne til at kontakte os.
Endnu en ny ting som I har taget super
godt imod, er den nye Kys og Kør bane
foran skolen.
Tak fordi I bruger banen, som den er
tænkt, og tak fordi I ikke parkerer/stopper bilen ned langs græsstykkerne på Ppladsen.
På den måde bliver P-pladsen bare meget mere sikker for jeres børn.
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Også stor tak for nogle fantastiske skolefester, hvor I som altid
bakkede op med hjælp til skuespil, forberedelse, bagning og under
selve festerne. Det var en stor fornøjelse og jeres børn nød festerne.
Lige en lille forespørgsel særligt til jer der har elever i overbygningen. Vi vil gerne bede jer om at være opmærksomme på, om
jeres børn medbringer snus og cigaretter i skolen. Det er ikke tilladt at medbringe den slags i skolen.
Det er heller ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden for at køre
til købmanden, hvis man har glemt madpakken.
Alle vil fremadrettet sige nej til eleverne, hvis de kommer og spørger, om de må hente noget mad i skoletiden, så vær opmærksom
på, at også de store elever har brug for at have madpakke med i
skole.
Vi glæder os rigtig meget til fredag d. 29. november,
hvor hele skolen har juleklippedag hele dagen. I er meget velkomne til at komme og deltage i juleklippedagen så sæt gerne X i kalenderen.

De bedste efterårshilsner
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