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Kære alle
Det sørme det sandt december – er lige om hjørnet og hvor er det dejligt.
I fredags havde vi en super dejlig Juleklippedag, og skolen står nu i sin skønneste
julepragt.
December bliver i år meget anderledes, end vi nogensinde har prøvet, og Luciaoptoget bliver også anderledes.

Luciaoptoget bliver mandag d. 14. december kl. ca. 8.30
Vi får i år tre små optog, klassevis og med afstand vil Luciaoptoget gå rundt i de
tre klynger, og det betyder også, at vi i år får tre Luciabrude.
Vi har været i nøje overvejelser for at udtænke en måde at gå et Corona-venligt
Luciaoptog. Det handler både om omklædning, klargøring og ikke mindst,
når der skal øves at synge og at gå selve optoget.
Desværre har vi ikke mulighed for at byde forældrene indenfor på skolen i år for at se optoget.
Vi optager på video og sender videoen ud via Facebook og Aula.
Derudover kan man som forældre stå udenfor ved de tre glasgange og se optoget.
Hvis man vælger at kigge med på den måde, så vil vi bede om, at man er meget opmærksom på at
holde afstand til hinanden.
Sidste skoledag før juleferien d. 18. december bliver I år afholdt i klasserne.
Eleverne møder ind til normal tid kl. 7.50 og har fri kl. 11.25
Det er virkelig et brud på alle traditioner, at vi ikke skal samles på Skoletorvet for at sige
GLÆDELIG JUL til hinanden, men sådan må det desværre være i år.
Vi laver dog en online version, så alle kan følge med på skærmen i klasserne.
Vi lover, at vi får sunget julen ind og der skal også nok bliver julehygget rundt omkring i klasserne.
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Personalenyt
Mogens Kierkegaard har fået nyt job og stopper derfor på Vildbjerg Skole d. 31.-12. Mogens har
fået job på en specialskole i Holstebro Kommune. Stor tak til Mogens for årene her i Vildbjerg og
held og lykke med alt det nye.
Anette Degn vores læsevejleder har også besluttet sig for at stoppe på skolen. Anette har ved siden
af sit job på Vildbjerg Skole sit eget firma, og her vil Anette nu bruge mere tid. Også stor tak til
Anette for tiden her på Vildbjerg Skole og held og lykke.
Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak for samarbejdet i 2020 – et meget specielt år, som
på mange måder har været udfordrende for os alle.
Skolefester, musikcafe og alle de andre arrangementer vi ellers plejer at have sammen, har vi alle i
den grad savnet, og vi kan kun ønske os et 2021, hvor vi igen kan ses på skolen, men som resten af
samfundet, må vi afvente situationen.
Kæmpe stor tak til jer alle for at bakke op om jeres børns skole – på afstand. Kæmpe stor tak for
alle jeres tilkendegivelser omkring vores håndtering af denne helt særlige situation, som ikke er let
og som vi bare må igennem sammen.
Jeres børn klarer det så fantastisk flot, og jeg vil også her i julebrevet sende en kæmpe stor tak til
alle vores dygtige medarbejdere som hver dag har fokus på at skabe en god skole for alle vores elever på trods af Corona-restriktioner og til tider vanskelige situationer, der skal håndteres.

Første skoledag efter juleferien er mandag d. 4.-1. 2020 hvor alle følger normalt skema.

Først skal vi lige nyde en skøn december-måned, men jeg vil også gerne her på vegne af alle medarbejdere ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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