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Vi er kommet godt i gang efter ferien – ja, faktisk synes det som om, at sommerferien er
meget langt væk!
7 nye skolebørn
Vi sagde ”velkommen” til hele syv nye skolebørn tirsdag den 1. september. Dejligt. I denne
uge er vores 5.-6. årgang på lejrskole på Fur. De er afsted fra mandag morgen til torsdag
eftermiddag – og holder skolefri hele fredag. Sms ´erne siger, at de har det godt og
oplever en masse.
Sommerfesten
Tak for jeres store opbakning til sommerfesten. Der blev solgt godt i boderne – pengene er
talt sammen og overskuddet går til næste års sommerfest samt små kulturelle oplevelser
for børnene i skole og børnehave i løbet af dette skoleår. Tusind tak – ikke mindst- til de af
jer forældre, der bare ”gav den gas” med hjælp til opstilling og oprydning. I skal vide, at
jeres indsat betyder meget. Tak.
Diabloer – djævlespil
Skolen har efterhånden et pænt antal diabloer (hvis ikke du ved, hvad jeg taler om, så
spørg dit barn hvad det er!) – men de er også populære, så der er slet ikke nok til alle
dem, der gerne vil lege/øve med den i frikvartererne. SÅ: overvej om der skal købes en til
dit barn, eventuelt for nogle lommepenge eller til næste fødselsdag. Det er et
fremragende stykke legetøj til store og små og voksne – og holder i mange år. I skal ikke
købe de billige hos Fætter BR men søg på nettet eller kom forbi kontoret og spørg, hvor vi
køber dem.
Trafikpolitikken
Som nævnt tidligere, har den været undervejs i et stykke tid. Der er lavet en lille folder,
som lægges på INTRA og I får den til de kommende forældremøder – eller måske
allerede har fået i jeres barns taske. Lay out´et er ret småt – men vi hænger lidt større
udskrifter op på opslagstavlerne heroppe, så I sammen med jeres barn kan studere de
anviste cykel- og gåruter fra vejene her i Voerladegård.
I skal være venlige at læse politikken – I forældre har også lidt opgaver ind i den. Bl.a. vi
beder vi jer om at respektere de anviste p-pladser – således at vi gerne helt undgår
aflevering og afhentning af børn på Tyndeleddet. Dette gælder også bagtil! Så enkelte af
jer skal have brudt den vane  - og gøre som de andre dygtige forældre.
Har I spørgsmål eller kommentarer i øvrigt, tager vi gerne imod på kontoret – eller brug
jeres repræsentanter fra Skolebestyrelsen, Brian og Ulrik, som har siddet med i
udarbejdelsen af politikken.
Den elektroniske læringsplatform – MinUddannelse
Skanderborg Kommune har besluttet at bruge MinUddannelse som den digitale
læringsplatform, alle skoler benytter sig af. Udviklingen i disse digitale hjælpemidler går
hurtigt – rigtig hurtigt……men alligevel har den platform på nogle områder faktisk tvunget
os at sætte noget arbejde på ”stand by”. Især har ældste Storeteam lige været lidt
udfordret idet den platform vi afprøvede i sidste skoleår, faktisk kunne nogle ting, som først
er på vej i den nye her. Til gengæld regner vi med og håber på at MinUddannelse på sigt

vil kunne en hel del mere. Det kommer en opdatering på platformen meget snart – den
forventer vi os en hel del af. Vi er opmærksomme på, at I forældre skal have mulighed for
at blive informeret omkring brugen af platformen og jeres rolle ind i den. Men lige nu skal
vi først have platformen til at blive mere brugbar for lærere og elever…..så I hører
nærmere, når tid er.
Læs gerne den vedhæftede information omkring MinUddannelse fra Skanderborg
Kommune.
Gæster udefra
På mandag den 7. september får vi en hel del elever fra andre skoler i Østjylland på
besøg – vist nok 60 stk. Vi afholder kursus i Legepatrulje her i vores store, gode hal.
Torsdag den 10. september afvikler 6. årgang idrætsdag for 6. klasserne på Niels Ebbesen
Skolen, Veng Skole og Ejer Bavnehøj skolen. Det er alle de elever, som fortsætter sammen
på 7. årgang på Niels Ebbesen Skolen.
God sensommer til jer alle.
Merete

