Forældreinformation – Voerladegård Skole sommerferie 2018
Kære forældre.
Et kort nyhedsbrev for at ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Jeg håber I hver i
sær får brugt ferien til at slappe af og være mere sammen med jeres barn/børn
end hverdagen ofte tillader – og at sommerlandet måske kan give lidt oplevelser.
Sidste skoledag holder vi fast i diverse traditioner. I er som forældre velkomne til at
være med i det omfang, I har lyst.
Morgensang begynder allerede 7.45 for alle elever – også Lilleteam.
Herefter er der tid i klasserne og ca. 10.45 går vi på boldbanerne for at personalet
kan tage sejren over 6. klasse .
Vi har afslutning i Multirummet fra ca. 12.40 og alle har fri kl. 13.15.
Sjældne instrumenter
Vi har i dette skoleår været en del af et fælles regionalt projekt, hvor 4. årgang har
haft mulighed for at få kendskab til et sjældent instrument i form af undervisning
med en af Kulturskolens musiklærere. Hos os var instrumentet ”klarinet”. Desværre
er projektet lige pt sat på ”stand by” grundet manglende afklaring omkring
bevillingen. Kulturskolen forsøger at få et hold op at stå herude med undervisning i
klarinet. Til interesserede tjek Kulturskolens hjemmeside – vi vil forsøge at få sendt
opslaget ud elektronisk på Forældreintra.
Næste skoleår
Næste skoleår starter tirsdag den 14. august kl. 8.30 til morgensamling. Skoledagen
slutter til normal skematid.
Start- og sluttidspunkter er der ikke ændret ved i næste skoleår. Skemaer får I via
de respektive team.
Sæt allerede kryds i kalenderen til dette års sommerfest – i år på en onsdag.
Onsdag den 5. september med vafler og andre boder i skolegården fra ca. 15.oo
– og Teateret Kimbri kl. 17.00.
Farvel og tak for lån
Til alle forældre, som vi siger farvel til. Tak for samarbejdet og tak for lån af jeres
dejlige børn igennem alle årene. Vi kommer til at savne dem – og jer 
Kontortid
Kontoret er åbent i næste uge hver dag til kl. 14.00 – fredag kl. 13.00, hvis du har
brug for hjælp eller har spørgsmål om dette eller hint.
God ferie.
Merete Kristensen

