Forældreinformation – Voerladegård Skole juni 2017
Så er sommerferien lige om hjørnet og den er – for skolebørnene - en uge længere
end sædvanlig.
Vi har sidste skoledag på fredag – og vi siger farvel til 6. årgang med de
traditioner, det nu indebærer. Har I som forældre lyst til at være med, er I
velkomne til at kigge forbi til hele eller dele af dagen.
Mødetid er kl. 8.15. Der er pasning til de børn, der kommer før.
8.15-9.00

Morgensang og underholdning fra 5. og 6. årgang

9.00-9.30

Frikvarter

9.30-11-30

Klassetid, spisning og frikvarter

11.30-12.30

Aktiviteter på boldbanen
Den obligatoriske fodboldkamp elever mod personale

12.30

Afgang fra boldbaner. Meloner i skolegården.

12.45-13.15

Afsked, tale og sange for 6. årgang.

Ændringer i møde- og sluttid for lilleteam
Flekstiden i Lilleteam ophører og mødetiderne bliver 7.45 alle dage – på nær
fredag, hvor mødetiden er 8.15. Til gengæld slutter skolen kl 13.15 om mandagen
således at både mandag og fredag har sluttidspunkt kl. 13.15.
- og for yngste storeteam
Yngste storeteam møder alle dage 7.45 som i år. Til gengæld har de fri kl 13.15 om
mandagen og kl 14.15 tirsdag til fredag.
Karen Mette kommer tilbage fra barselsorlov
Karen Mette vender tilbage efter endt barsel. Hendes primære tilknytning bliver
igen yngste storeteam, men i lidt mindre omfang. Karen Mette skal have idræt i
Lilleteam – og tysk/engelsk i ældste Storeteam.
I det kommende skoleår har jeg prioriteret, at lærerne med liniefag i matematik
arbejder sammen på tværs af de 3 teams. Helene, som er primærlærer i yngste
storeteam skal have matematik i lilleteam sammen med Dorte. Christian, som er
primærlærer i ældste storeteam skal have matematik med Helene i yngste
storeteam.

Børnenes skemaer får I fra de respektive teams i denne eller næste uge.
Første dag efter sommerferien er mandag den 14. august kl. 8.15.
Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig sommerferie med afslapning og oplevelser, som
en travl hverdag ikke kan give.
Med venlig hilsen,
Merete Kristensen

