Sidste skoledag fredag den 24. juni.
Alle møder kl. 8.30 og har fri ca. kl. 11.20.
Her er der også afslutning med morgenkaffe for
8. klasses elever og forældre.

VIDEBÆK KRISTNE FRISKOLE
Nyhedsbrev VkF juni 2016
Efter nogle dejlige lejrskoler for 0. – 6. klasse,
henholdsvis til Lyngsbo, Grenå og Bornholm er
vi nu meget snart klar til at sende eleverne på
sommerferie.
Vores 7. klasser har haft et spændende projekt
omkring det lokale erhvervsliv, 8. klasserne har
arbejdet med årsprøver og 9. klasserne svedt til
de afsluttende prøver.

Glemt tøj
På skolen findes en del glemte ting (tøj og sko),
som vil blive lagt frem i forhallen og i overbygningen i uge 24 og 25.
Ikke afhentet tøj vil blive givet til nødhjælp eller
genbrug.

Lyngsbo

7. klasses erhvervsprojekt
Vi sender nu årets sidste nyhedsbrev med vigtige informationer i forhold til dette års afslutning
og det kommende skoleår.
Bogaflevering
Alle skolebøger, gælder også biblioteksbøger
og bøger fra amtscentralen, skal afleveres senest fredag den 24. juni.
De sidste dage før ferien
Skolen afholder dimissionsfest for 9. klasse onsdag den 22. juni. Vi glæder os til denne festlige
aften med 9. klasses elever og deres forældre

Nyt om personale
Til det nye skoleår har vi ansat en ny overbygningslærer Helga Nielsen.
Helga kommer fra en stilling som lærer på Aulum kristne Friskole. Helga bor i Holstebro og er
gift med Kurt, som også er ansat på VkF. Hun
bliver bl.a. ny dansk- og klasselærer i kom. 9B.
Samtidig har vi ansat en tilkaldevikar,
Frederik Bøgelund fra Skjern.
Vi glæder os til at byde de nye medarbejdere
velkommen på VkF.
Skolepenge
For skoleåret 2016/17 gælder følgende satser:
• 0.– 6. klasse 1130 kr./mdr. i 11 mdr.
• 7.– 9. klasse 1180 kr./mdr. i 11 mdr.
Der gives rabat for søskende med samme
folkeregister adresse.
• 1. barn fuld pris
• 2. barn 50% rabat
• 3. barn gratis

VkF 40 års jubilæum og første skoledag
2016-17 onsdag den 10. august kl. 8.30
Vi vil gerne invitere jer forældre til at være med
til at festliggøre denne dag.
I år vil vi markere skolens 40 års jubilæum
denne dag med jer forældre. Vi begynder med
velkomst i hallen, fællessang og præsentation af
personalet. Efter morgensang går vi i klasserne.
Kl. 11.30 har alle elever fri.
Fredag den 12. august vil vi holde jubilæumsfest
med eleverne i skoletiden og med et aftenprogram for tidligere bestyrelsesmedlemmer, tidligere og nuværende ansatte.
Det nye skoleår 2016 -17
Vi forventer at begynde det nye skoleår med 280
elever. Vi må på alle måder glæde os over, at
der fortsat er en god søgning til VkF.
Eleverne får det nye skoleskema med hjem i løbet af uge 25.
Busplaner kan fås på skolen 1. skoledag.
Klasse- og dansklærere i 2016-17
0.
Trine Hjøllund
1.
Bente Due Madsen
2.
Anette Buchhave
3.
Maj-Britt Rosgaard
4.
Marianne Abildtrup Holm
5.
Lis Thorsen
6.
Peter Rosgaard
7A
Lone Linde/Jette Axelsen
7B
Kurt Nielsen
8A
Lone Linde
8B
Birgit Rabjerg
9A
Kristian Søndergaard
9B
Helga Nielsen

Ringetider
Kl. 6.30
Kl. 7.55
Kl. 8.45
Kl. 9.30
Kl. 9.45

8.40
9.30
9.45
10.05

Kl.10.05
Kl.10.55
Kl. 11.40
Kl. 11.50

10.50
11.40
11.50
12.10

Kl. 12.10
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 17.00

12.55
13.45
14.30

SFO Ternen åbner.
1. lektion
2. lektion
Lovsang og andagt
Pause og bod
Ude-frikvarter for alle
3. lektion
4. lektion
Madpakketid
Pause og udefrikvarter
for 0. kl. - 3. kl.
5. lektion
6. lektion
7. lektion
SFO Ternen lukker
Fredag lukker SFO kl. 15.30

Introture og USA tur
Introture med 7. og 8. klasserne bliver onsdag
den 24. til fredag den 26. august 2016
7. klasserne skal i år på intro-cykeltur til
Dejbjerggården og 8. klasserne til København.
USA turen med 9. klasse er fra mandag den 5.
september til torsdag den 15. september 2016.
Se øvrige datoer for arrangementer på skolens
hjemmeside.

Øvrige informationer vedr. skolegang vil fremgå
af håndbogen, som ligger online på skolens
hjemmeside i løbet af august måned 2016.
Vi opfordrer meget til, at man læser den nye
håndbog, som indeholder mange nyttige informationer om samværsregler, festpolitik, mobilog computerregler, m.m.
Med venlig hilsen
Jesper Friis
Skoleleder
Gør mit hjerte et hjem for Dig
Vær ikke blot en gæst hos mig
Så Dit lys skinner klart hver dag
At mit liv er Dig til behag
Og jeg ved at Du elsker mig
For mig har Jesus banet vej
Du har givet mig håb og fred
Det er grundet i kærlighed

Sidste skoledag med 9. klasse

