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Flotte farver på træerne fortæller os at efteråret er kommet og det er tid for vores oktober november nyhedsbrev.

evner og meget mere. Kurt har valgt at gå på
efterløn, og vi vil også her ønske ham Guds velsignelse fremover og tusind tak for tiden på
VKF.

Forældremøder på VKF
Vi har nu i nogle år afviklet forældremøde i 0. –
6. klasses med et fælles foredrag.
I år var det psykolog og skam-forsker, Krista
Korsholm. Vi har fået meget positiv respons på
denne aften, og på dette foredrag med emnet
”Skam”.
Tusind tak for den gode opbakning.

Indskrivninger til skoleåret 2018-19
Vi er allerede nu i gang med indskrivningssamtaler til det nye skoleår.
Der er venteliste til 0. klasse, men i kommende
7. klasse kan der godt blive plads til et par elever mere.

Motionsløb oktober 2018

Motionsløb med fest og farver
Årets motionsløb blev afviklet fredagen op til
efterårsferien. Klasserne havde gjort meget for
at stemningen var i top. Sjove og fantasifulde
temaer prægede udklædningen, godt krydret
med den gode stemning. Dejligt at mærker elevernes gå på mod og sammenhold.
Farvel til Kurt Nielsen
Fredagen i uge 42 var også dagen, hvor vi tog
afsked med Kurt Nielsen. Kurt har været ansat
på VKF i 7 år, og vi vil på alle måde komme til at
savne Kurt fantastiske evne til at skabe gode
relationer til elever, hans musiske og kreative

Julemarked 2018
Lørdag den 1. december åbner vi igen dørene
for vores store fantastiske julemarked på VKF.
I øjeblikket er vi i fuld gang med planlægning af
årets julemarked. Der er allerede flere forældre
og bedsteforældre, der har meldt sig som hjælpere til de forskellige værksteder på emnedagene, men vi kan også brug al den hjælp, som I
kan tilbyde til julemarkedet. Ligeledes modtager vi meget gerne gevinster, mini-lopper,
hjemmebag og andre ting til julemarkedet. Vi
siger på forhånd tusind tak for enhver gave til
skolen og glæder os til et festligt julemarked
2018

Drone foto af VKF

Parkering v. VKF og afsætning af elever
Så fik vi også et par nye skilte sat op ved
vores afsætningslomme på Ternevej.
Inderste lomme har fået et ”Kys og Kør” skilt –
”Ingen kys over 3 min.”
Yderste lomme er nu markeret med Parkering
forbudt og en undertavle med ”Af og pålæsning
tilladt”. Hvis man ønsker, at følge sit barn med
ind på skolen, henviser vi fortsat til p. pladsen
længere oppe af Ternevej.
9. klasse ”Universal Studios Los Angeles” september 2018

Ingen har en magt som hans.
Ingen kender os så godt,
og kan hjælpe os med det, vi kæmper med.
Sammenlignet med ham når
vore tanker ikke langt,
vi forstår kun lidt af, hvad han er og gør.
Til vor Gud vil vi gi´ vor tak og glæde,
til vor gud vil vi be : vær nær til stede!
Til vor Gud vil vi synge jubelsange,
til vor Gud.
Roland Utbult, oversat af Sprint

Den mørke tid
Det er allerede blevet meget mørk, når eleverne møder ind på skolen. Vi vil meget gerne
opfordre til, at man husker reflekser
og cykellygter. Det er også en rigtig god ide
med en refleksvest, både når man cykler og går
i skole.

Med venlig hilsen

Fyrværkeri
Det sker, at vi her i december og i januar oplever, at elever har nytårsfyrværkeri med i skole.
Vi gør opmærksom på, at det både er ulovligt
og strafbart at medbringe og antænde nytårsfyrværkeri på skolen. Vi håber, I får en god snak
med børnene om dette hjemme.

Vigtige datoer til kalenderen:
281118-301118 Emnedage til julemarkedet
011218 Julemarked
201218 Juleafslutning med gudstjeneste i kirken
030119 Første skoledag efter jul

Jesper S. Friis

