Forældreinformation – Voerladegård Skole november 2016
Det er længe siden, jeg sidst har ladet høre fra mig med et nyhedsbrev! Efteråret
er over os – vinteren står for døren. Vi glæder os til den 1. december, hvor 5 nye
børn fra børnehaven ”ruller ind” i skolen. Vi glæder os bare til december måneds
hygge, sange, lys og pynt.
Jule-klippedag den 30. november
Vi klipper og klistrer og pynter op onsdag den 30. november. Det kommer til at
foregå i de respektive team og I hører specifikt fra lærerne der.
Juleferie og andre datoer at skrive i kalenderen
Sidste skoledag før juleferien er den 20. december. I det nye år starter vi op tirsdag
den 3. januar 2017. Børnehave, SFO og klub har åben til og med fredag den 23.
december – husk at gå ind og til-framelde jeres barn. Ligeledes skal I til- og
framelde jeres barn til mandag den 2. januar.
Sæt kryds i kalenderen til mandag den 30. januar 2017, hvor skole og
skolebestyrelse inviterer alle forældre til en foredrags- og debataften fra 19-21.
Emnet? Ja, det er nok det emne, som alle forældre altid er lidt ”usikre”, søgende
omkring, nemlig ”børn og unge og de digitale medier”. Vi har inviteret en
foredragsholder fra Center for Digital Pædagogik til at komme – og der vil
ligeledes blive snak, spørgsmål og debat I forældre imellem.
Tjek evt. hjemmesiden: http://cfdp.dk/
Forårsfesten – den 30. marts
Sæt også kryds her – årets fest løber af stablen. Temaet i år er: HAVET.
Trafik
Rigtig mange af jer forældre benytter vores grusparkering ved Klostermøllevej eller
p-pladsen ved spejderhuset/klubben (Holmedal 55). Det er rigtig fint. Enkelte af jer
bruger ikke de rette p-pladser og er sikkert ikke bekendte med vores
parkeringsanbefalinger. Håber I fremover vil respektere vores nedskrevne
trafikpolitik – og IKKE parkere/sætte jeres børn af på Tyndeleddet. Det gælder så
også jer forældre, som godt kender til anbefalingen, men bare er lidt for dovne ☺
I må lige have en snak med jer selv og få lavet den vane om. Vi ønsker, at
begrænse trafikken mest mulig på Tyndeleddet – af hensyn til de børn, som går og
cykler.
Nogle få lader sig friste af, lige at stoppe ved vores overgang på Kloster Møllevej
og lade jeres barn hoppe ud. Det vil vi ligeledes meget gerne undgå – det har
faktisk forårsaget et par rigtig uheldige situationer med biler, der så kører udenom i
modsatte vejbane. SÅ STOP MED DET og kør den slagne vej ind på grusparkeringen
– sig farvel og lad jeres barn gå de ekstra 20 meter på hans/hendes små, stærke
ben. Tak.

