Nyhedsbrev december 2016
Kære forældre
Så blev det december og julestemningen mærkes over hele skolen. I mellem tyske gloser,
brøkregning og navneordsbøjninger, bliver der også tid til julehygge og nissevenner.
Emnedage og julemarked var en super god oplevelse for os alle.
Tak til alle for den store opbakning til årets julemarked.
Juleafslutning - sidste skoledag før jul
Torsdag den 22. december har vi sidste skoledag før jul.
Alle elever møder på skolen fra kl. 8.35 og har fri kl. 11.30.
Kl. 9.00 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 går vi tilbage til skolen. Her er der, ca. kl. 10.00, kaffe og æbleskiver til jer
forældre på Mellemtorvet.
Se programmet for sidste skoledag på forældreintra.
Nyt om skolens om- og tilbygning
Ove og Jørgen knokler fortsat for at blive færdige med den nye administration til februar 2017.
Allerede først i januar sender vi udbudsmateriale ud i fagentrepriser, til udvalgte håndværkere, med
et stort håb om, at vi kan gå i gang med den helt store om- og tilbygning i marts 2017.
Nyt om personale
Den 22. december siger vi farvel til vores tre vikarer Rebekka Larsen, Frederik Bøgelund og Anne
Mette Friis. Vi siger tusind tak for den opgave I har løftet og ønsker jer Guds velsignelse fremover.
Fra januar 2017 har vi ansat nye tilkaldevikarer Emilie Slot Pedersen og Lisa Linde. De er begge
tidligere elever på VKF. Samtidig har vi mulighed for bruge Elisabeth Jacobsen som vikar. Elisabeth
har tidligere været vikar på VKF. Der kommer en nærmere præsentation af dem alle tre i januar.

”Nytårskrudt”
Det sker, at vi her i december og i januar oplever, at elever har nytårsfyrværkeri med i skole. Vi vil
gerne gøre 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.

Tak til alle for den store opbakning til årets
julemarked på VKF.
I det nye kalenderår
Første skoledag efter juleferien er onsdag den 4. januar kl. 7.55.
Allerede i uge 2, fra tirsdag til fredag, afvikler vores 8. og 9. klasser terminsprøver.
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.
Med venlig hilsen
Henriette Lauridsen og Jesper Friis
"Hvad er det, der gør jul til noget særligt?"
hedder den nye julesang fra sidste år, som igen i år ser ud til at blive et hit på både de sociale
medier og rundt ved alle de traditionelle julearrangementer.
På de kristne friskoler ved vi godt, hvad det er - eller rettere hvem det er!
Og vi har lyst til at alle skal vide at det er ham, Jesus, Guds søn, det drejer sig om! Glædelig
advent og december til jer alle.

Vigtige datoer til kalenderen i 2017:
7. januar: Info dag for ny 0. klasse
10. – 13. januar: Terminsprøver for 8. – 9. klasse
16. januar: Info dag for kom. 7. klasser
9. februar: Vinterfest for 0. – 6. klasse
21. februar: Forældredag

