Forældreinformation – Voerladegård Skole Oktober 2018
Så er efterårets smukke farver efterhånden ved at pryde landskabet. Og den
mørke tid sådan rigtig lige om hjørnet!
Det betyder også efterårsferie i uge 42 – og skolernes motionsdag på fredag.
Konceptet er stort set det samme som de senere år (se opslag på opslagstavlen).
I forældre er velkomne til at komme og løbe med/nyde dagen. Børnene møder til
sædvanlig tid og alle har fri kl. 13.15. Vejrudsigten lover godt vejr. Dejligt.
TAK
Sidste fredag – den 5. oktober var lærerens dag. Hos os er det helt naturligt at
omdøbe dagen til PERSONALETS DAG, så også de andre faggrupper tænkes med.
Tusind, tusind tak til alle jer familier som via jeres børn gjorde dagen meget varm
og særlig. Tak for blomster, skønne tegninger, søde, rørende breve, perleplader,
kager, varme knus med ”tillykke med lærerens dag” med meget mere. Det
betyder rigtig meget. Tusind tak til bestyrelsen for at gribe traditionen. Den, tror jeg,
bliver mere og mere udbredt i de kommende år i det ganske land.
Mette tilbage fra barsel og farvel til Simon
Lærer Mette Gaarde Vedstesen kommer tilbage fra sin barsel primo november.
Simon, som er blevet en del af huset og os alle, takker af – og heldigvis, for ham,
med en fast stilling på en lille skole på hjemegnen – det nordlige Aarhus. Vi
kommer til at savne Simon, men holder linjen til ham varm!
Budget 2019 og børnetal
Fra lige at have haft lidt klem i maven med udsigt til MÅSKE større besparelser på
skoleområdet i det kommunale budget for 2019, landede den brede budgetaftale
fornuftigt. Bestyrelsen og jeg åndede i hvert fald rimelig lettet op.
Vi skal dog spænde livremmen en anelse ind i de kommende år - og dette
kombineret med et lavere børnetal bl.a. grundet nogle små årgange, gør at vi skal
tænke os rigtig godt om i forhold til hvordan stedets økonomi balancerer.
Ikke mindst set i det lys, er det fantastisk at mærke så mange gode kræfter i
lokalområdet, som arbejder frivilligt og hårdt på at trække flere børnefamilier
herud. Skønt.
Vinterperiode – skofri skole
Så kommer perioden med regn, slud og deraf følgende mere beskidt fodtøj. Giv
eventuelt jeres barn hjemmesko/indesko med – og husk selv strømpesokker eller
blå futter 
Med ønsket om et dejligt efterår – og en god ferie, til de af jer, der kan holde det.
Merete

