Brønderslev d. 17.08.2015

Nyhedsbrev
Så er det blevet tid til det første nyhedsbrev for skoleåret 2015/16. Jeg håber alle har haft en god
ferie, selvom det danske vejr ikke har været alt for godt.
Eksamen
Et stort tillykke til vores eksamenselever, som virkelig fik nogle flotte karakterer i både de skriftlige
og mundtlige prøver.
Italien
Vi havde igen i år en vellykket tur til Italien. Vejret var perfekt, og vi fik hygget os med pool og
strand. Derudover var vi i Venedig samt en hel dag i Aqualandia, hvilket er et kæmpe badeland.
Koloni
For andet år i træk afholdte vi kolonien på VRC, hvilket fungerede helt fint. Om dagen var vi på tur,
bl.a. i Faarup Sommerland, sejlede i Aarhus, Djurs Sommerland og i biografen. Vi kom desværre
ikke til Liseberg i Sverige, da der var problemer med færgenL
Nyt skema og ny kalender
Håber alle har fået det nye skema samt modtaget vores årskalender. Hvis ikke må I ikke skrive eller
ringe.
Brobygning
Vores 9. klasses elever og måske uafklarede 10. klasses elever, skal i brobygning i løbet af efteråret.
Afventer UU ift. datoer og hold. Brobygningsforløbet kører over fem dage.
8. klasses eleverne skal på introkursus i foråret.
Klasseskift
Vi har valgt at bytte rundt på A og B klassen, primært pga. pladsmangel i A-klassen.
Skoletur
I uge 44 eller 45 tager vi på skoletur. Efter de seneste år at have været i Berlin, København, Prag og
Berlin tager vi i år til København. I hører nærmere ift. dato, program osv.
Julearrangement
Husk vi har julearrangement lørdag d. 28.11.2015 fra kl. 10.00 – 15.00. Vi håber alle bakker op om
denne dag.
Bagvagt
Opstår der akutte problemer, i såvel weekender som ferier, skal der ringes til vores hovednummer
98-802799, hvor I vil få oplyst navn og nummer på bagvagten.
Mvh.
Nicolas Vilfing

Vendsyssel Rådgivningscenter, Stadevej 143, 9700 Brønderslev
Telefon 9880 2799, Mail: vrc@vrcenter.dk

Vendsyssel Rådgivningscenter, Stadevej 143, 9700 Brønderslev
Telefon 9880 2799, Mail: vrc@vrcenter.dk

