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Tak for sidst og det store fremmøde til vores forårsfest. Tak for alle jeres positive
tilbagemeldinger. De betyder meget for os. Jeg fik ikke takket alle jer forældre,
som virkelig gav den gas med kagebagning, organisering af forældrehjælp,
udlevering af mad, oprydning med meget mere. MANGE TAK.
Rynkebyløbet
Der blev løbet, gået og svedt om fredagen efter forårsfesten. Mange af jer har
allerede ordnet afregningen med jeres børns kontrakt – enkelte mangler og det er
sidste frist på fredag den 28. april.
Robusthed
Som tidligere annonceret er der et arrangement for alle jer forældre tirsdag den 9.
maj kl. 19-21 i det nye rådhus Fælleden, Frueringvej i Skanderborg. Vil vi rigtig
gerne have, at alle vores børn bliver repræsenteret på aftenen. Vi mener, der er
rigtig meget godt og brugbart at hente i Poul Lundgård Baks udarbejdede
materiale - i vores fælles arbejde med jeres børn. En del af jer mangler at melde
ind på Intra. Det kan være ”bøvlet” at finde ud af, desværre: I skal finde
TILMELDING nederst i venstre side, derefter vælge ARRANGEMENTER øverst…. Så
skulle I gerne nå frem. Ellers skriv til jeres barns lærer eller kontoret – og vi vil guide
eller tilmelde jer.
Så er det på mandag….
Jeryn og Victoria er navnene på de to lærerstuderende fra Singapore, som
kommer til landet i weekenden og starter deres 5 ugers praktik på Voerladegård
Skole på mandag. Jeg er sikker på, at de to unge piger vil få en god, lærerig og
positiv oplevelse hos os i de 5 uger, de er her. Jeg håber, rigtig mange af vores
elever vil gribe chancen og få gang i det engelske sprog ved at snakke med Jeryn
og Victoria. De skal bo lokalt – Michael og Anton fra 4. klasse og deres familier er
værtsfamilierne.
Den 1. juni
Som de tidligere år, tyvstarter vi med det nye skoleår allerede den 1. juni. De
ældste i Lilleteam rykker til yngste storeteam (3.-4. klasse) – og 4. årgang rykker op i
ældste storeteam. 6. årgang, som vi siger farvel til til sommer gør klar til det – bl.a.
med 3 dage på deres kommende skole. Vi siger også goddag til en del nye
skolebørn den 1. juni, hvor de har første skoledag. Den 1. juni bliver en festdag!
Yngste og ældste storeteam slutter skoledagen kl.14.15 i hele juni måned – og ikke
14.25.
Sidste skoledag før ferien er fredag den 23. juni og første skoledag i det nye skoleår
er mandag den14. august. Skolesommerferien er i år en uge længere end
sædvanlig.
Med venlig hilsen, Merete Kristensen

