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                             9.-12.-22 

Kære alle  
 

Godt på vej ud af efteråret og ind i vintermånederne får I alle her et lille 

jule-nyhedsbrev  

 

Som alle andre steder i samfundet har vi også været igennem et par må-

neder med en del sygdom, både hos vores elever og medarbejdere, og det har desværre betydet en 

del vikardækning i klasserne. Vi krydser fingre for, at vi nu er igennem den værste periode.  

 

Vi havde tre skønne skolefester. Det var dejligt at se jeres børn nyde alle de sjove aktiviteter, der 

var planlagt i de tre klynger.  

Stor tak til alle for opbakningen til årets juleklippedag. Det var super dejligt, at så mange havde mu-

lighed for at deltage. Det var en festlig dag, og skolen står flot julepyntet alle steder.  

 

Vigtige datoer i december:  

 

Luciaoptoget er tirsdag d. 13. december kl. ca. 8.20 – og man er meget velkommen til at komme 

og se det fine optog.  

 

Sidste skoledag før juleferien er d. 21. december.  

Eleverne møder ind til normal tid kl. 7.50 og har fri kl. 11.25.  

Der er lidt forskellige planer i de enkelte klynger for juleafslutningen. Dette får I info om på AULA.  

Hvis man har mulighed for det, så er man velkommen til at komme forbi Skoletorvet kl. ca. 10.45, 

hvor vi alle samles og synger juleferien i gang og siger GLÆDELIG JUL til hinanden.   

Vi mødes igen efter nytår onsdag d. 4. januar 2023 – eleverne har almindeligt skema denne dag.  

 

Personalenyt 

Læsevejleder Else Poulsen har valgt at stoppe sit arbejdsliv. Derfor siger vi farvel til Else d. 16. de-

cember. Også her skal der lyde en stor tak til Else for indsatsen på Vildbjerg Skole.  

 

Inden længe bliver det juleferie, først skal vi lige nyde en skøn december-måned, og jeg vil  gerne 

her på vegne af alle medarbejdere ønske alle hjem en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

De bedste julehilsner  
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