Forældreinformation – Voerladegård Skole maj 2016

Inden vi får set os om, er dette skoleår slut, og en sommerferie venter forude.
Vi har jo tradition for at tyvstarte det nye skoleår allerede den 1. juni. Så på onsdag
starter 7 nye børn fra Spiregruppen i skole. Vi glæder os til at tage imod dem.
Samtidig rykker alle øvrige elever et klassetrin op. Således bliver de ældste i
Lilleteam (2. årgang) rykket op til yngste storeteam og de ældste i yngste
storeteam (nuværende 4. årgang) rykker op i ældste storeteam! Vi synes, vi på
den måde får forberedt de nye grupper, således at vi efter sommerferien er klar til
ret hurtigt at komme i gang med det nye skoleår.
Sommerferie og første skoledag efter ferien
Skulle I være i tvivl… sidste skoledag er fredag den 24. juni, hvor vi efterhånden har
fået skabt en masse traditioner – bl.a. at synge vores 6. årgangselever ud af skolen
med en lang flagalle ca. kl. 13.00.
Første skoledag i august er i år en tirsdag – tirsdag den 9. august kl. 8.15.
Rynkebyløbet
Vi afviklede jo – for snart længe siden – Rynkebyløbet fredagen efter vores kæmpe
forårsfest. Det er helt fantastisk, hvad I familier derhjemme formår at samle
sammen hos venner, bedsteforældre, jer selv med flere. Voerladegård Skole
afleverede i år knap 15.000 til Børnecancerfonden! Tusind, tusind tak til jer alle – det
er et rigtig, rigtig flot resultat af en skole af vores størrelse. Godt gået og løbet alle
børn!
Ny lærer
Karen Mette fra yngste Storeteam er så heldig at skulle være mor for første gang til
en lille ny, som har meldt sin ankomst engang i september. Vi har således slået en
lærerstilling op – og faktisk gjort den til en fastansættelse for på den måde at få et
bredt, kvalificeret ansøgerfelt. Som udgangspunkt forventer vi, at den nye lærer
skal indgå i yngste Storeteam, men det kan afhænge af ansøgerfeltet og at
skolens samlede puslespil skal gå op. Karen Mette forventer at være tilbage fra
barsel til juni 2017.
Esben er i det nye skoleår tilbage på fuld tid og således ophører Birthes
tidsbegrænsede ansættelse i Lilleteam. Karin har valgt om at gå ned i arbejdstid.
Næste skoleår
Vi forventer ikke, at bringe en masse nyt i spil. Som udgangspunkt mener vi, at
have en god grundstruktur for børnenes skoledag og de tiltag, vi har igangsat
(mest af alt Synlig Læring, den digitale læringsplatform MinUddannelse) forsætter i
udgave 2.0. Men vi arbejder med små-justeringer – og taler om, hvor vi i
kommende skoleår skal have et ekstra fokus. Alt sammen med henblik på at lave

skoledagen så god som overhovedet muligt med mest muligt læring og størst
mulig trivsel hos den enkelte.
Der bliver igen i år et kort fyraftensmøde torsdag den 16. juni 16.30-17.30, hvor jeg
håber mange af jer vil møde op og få lidt mundlige informationer om det
kommende skoleår. Erfaringen med at kunne præsentere og forklare nogle
kommende tiltag i det nye skoleår mundtlig og med jeres spørgsmål og
kommentarer i umiddelbar tilknytning, synes jeg har været god. Så sæt kryds i
kalenderen og mød op.
Bogdag for Bette Lorte
Hvis ikke allerede lørdagen er planlagt, skal I tage forbi Kulturhuset i Skanderborg,
hvor en masse spændende ting foregår.
Med venlig hilsen,
Merete Kristensen

