Nyhedsbrev november 2020
Kære alle 😊
Hermed et lille nyhedsbrev til jer.
Inden længe er det december og vi glæder os rigtig meget til d. 27. november, hvor vi holder juleklippedag.
Desværre bliver juleklippedagen i år uden deltagelse af forældre og bedsteforældre. På grund af
Coronarestriktionerne er det desværre ikke muligt at invitere jer med til dagen.
Vi lover, at vi jule-pynter skolen på bedste vis og forhåbentlig bringer alle i god julestemning, så vi er klar til
en hyggelig og dejlig julemåned.
Vores traditionsrige Luciaoptog bliver desværre også ramt af Corona-restriktionerne. Vi arbejder i øjeblikket
med at planlægge, hvordan vi kan gå Luciaoptog, klasseopdelt, så også I forældre på den ene eller anden
måde kan se optoget. I hører nærmere, når vi har en færdig plan.
Vi holder juleafslutning i klasserne d. 18. december, vi arbejder i øjeblikket med at planlægge, hvordan vi
kan lave en hyggelig juleafslutning, når vi ikke kan samles på Skoletorvet.
Eleverne har juleferie fra lørdag d. 19. december. Første skoledag efter juleferien er d. 4. januar 2021.
Morgentrafik - Det er blevet mørkt om morgenen, og vi oplever, at flere og flere elever bliver kørt i skole.
Pas godt på hinanden på P-pladsen og tjek meget gerne op på, om jeres børn har lys på cyklen, så vi kan få
alle elever sikkert i skole.
Vi opfordrer stadig til, at der ikke går forældre med ind på skolen.
Hvis man skal til Sundhedsplejerske eller til andre møder på skolen, hvor man som forældre er inviteret
med, så er der ikke krav om, at man har et mundbind på, man må gerne, men det er ikke et krav.
Vi oplever, at nogle elever møder på skolen allerede kl. 7.00 – det er for tidligt, da der ikke er opsyn med
eleverne på det tidspunkt.
Vi beder om, at eleverne først møder i skolen kl. ca. 7.40 med mindre de går i SFO.
Det er også altid muligt at melde sit barn ind i morgenSFO, hvis der er behov for pasning før skolestart.
Personalenyt
Vi har ansat en barselsvikar for Stine Buhl, der er klasselærer i 4.b. Stine går på barsel d. 15. december, og
vores nye vikar Christina Rosenstand Thomsen starter sin ansættelse d. 15. november, så der bliver et
overlap og en god opstart. Vi glæder os til at byde velkommen til Christina.
Niels Kristian Andersen – viceinspektør på Vildbjerg Skole har besluttet sig for at gå på pension med
udgangen af januar 2021.
Niels Kristian har være ansat på Vildbjerg Skole i 45 år, når han stopper.
Vi håber, vi kan få lejlighed til at lave en markering for Niels Kristian, når han går på pension, men dette
afhænger af, hvordan Corona restriktionerne ser ud til den tid. I hører nærmere.
I ønskes alle en rigtig dejlig weekend. Pas godt på jer selv og hinanden. 😊
Dbh. Rikke Grann

