Nyhedsbrev december 2017
Kære forældre
December er en fantastisk dejlig tid, især når man dagligt er blandt skønne forventningsfulde børn, der
nyder julestemningen og fællesskabet på VKF. Specielt skønt er det med vores lovsang og andagt, hvor
julesangene er kommet på repertoiret og drama og forkyndelsen handler om Jesus fødsel.
Emnedage og julemarked var i år noget ganske særligt. Den sidste torsdag i november fik vi indviet vores
dejlige nye byggeri, derfor var det ekstra spændende, hvordan vi nu kunne udnytte disse vidunderlige nye
rammer.
Julemarkedet blev en rigtig god oplevelse for os alle. Der var masser af plads, nye lokaler gav nye
muligheder og tidligere flaskehalse på gangene var ikke noget problem i år.
Tak til alle for den store opbakning til årets julemarked og til indvielsen af vores nye byggeri.
Juleafslutning - sidste skoledag før jul
Onsdag den 20. december har vi sidste skoledag før jul.
Alle elever møder på skolen fra kl. 8.35 og har fri kl. 11.30.
Kl. 8.40 går vi klassevis til juleafslutningen i Videbæk Kirke.
Forældre er meget velkomne til at følges sammen med klasserne
i kirke fra skolen. Eleverne må ikke selv cykle eller gå til kirken. Vi
vil meget gerne følges sammen med dem alle her fra skolen.
Efter juleafslutningen i ´kirken går vi tilbage til skolen. Her er der
i pausen, ca. kl. 10.00, kaffe og æbleskiver til jer forældre i
personalerummet, indtil vi alle fælles synger julen ind på Torvet.
Se programmet for sidste skoledag på forældreintra.
Nyt om personale
Den 20. december siger vi farvel til Bjarne Thorsen efter 34,5 års ansættelse og Finn Hjøllund efter 21 års
ansættelse ved VKF. Vi vil gerne takke jer begge for de mange år, hvor I med et stort engagement har givet
et utal af elever/børn god læring og dejlige oplevelser.
Samtidig skal vi også tage afsked med to af vores vikarer Anne Mette Friis og
Frederikke Friis.
Vi siger tusind tak for den opgave I har løftet og ønsker jer Guds velsignelse
fremover. Fra januar 2018 har vi ansat en ny tilkaldevikar, Benjamin Mortensen.
Benjamin har været volontør og vikar på Sædding Efterskole siden august 2016.

Sikkertrafik på Ternevej
Vores nye afsætningslomme fungere heldigvis efter hensigten og trafikken på Ternevej glider mere
problemfrit end tidligere. Dog vil vi meget gerne henstille til, at man ikke parkere i afsætningslommerne og
at man kører så langt frem i afsætningslommen som muligt, for på denne måde at give plads til de
nyankomne bilister, så de ikke blokere trafikken ind på Ternevej.
Vi gør opmærksom på, at der er parkering forbudt i rabatten på Ternevej. Kommunen er på vej med en
løsning på dette.
”Nytårskrudt”
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.
Glemt tøj
På skolen findes en del glemte ting (tøj og sko).
Vi vil bede om, at eleverne tømmer deres garderober til juleferien, og samtidig opfordre vi elever og
forældre til, at se efter glemt tøj i de tre ”glemt tøj” kasser.
Ikke afhentet tøj, fra glemme kasserne, vil blive givet til nødhjælp eller genbrug.
I det nye kalenderår
Første skoledag efter juleferien er onsdag den 3. januar kl. 7.55.
Fra Videbæk Kristne Friskole vil vi hermed gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde i året, der nu er gået.
Vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år.
Vi vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.
Hør nu englenes kald.
Lad os søge den stald,
dér hvor Jesusbarnet er.
Syng med englenes kor;
Fred er født til vor jord,
og himlen er os nær.
T&M Torben Callesen
Med venlig hilsen
Henriette Lauridsen og Jesper Friis
Vigtige datoer til kalenderen i 2018
6. januar: Info dag for ny 0. klasse
9. - 12. januar: Terminsprøver for 8. – 9. klasse
15. januar: Info dag for kom. 7. klasser
17. januar: Forældredag
8. februar: Vinterfest for 0. – 6. klasse

1. marts: Forældredag

