Brønderslev d. 02.12.2015

Nyhedsbrev
”Det skete de dage i december engang, at det første julenyhedsbrev fra VRC satte hyggen i gang”
Kalendergaver-tjek, julekalender i tv-tjek, juleslik-tjek, julemad-tjek, sne-ikke tjek,
NYHEDSBREV FRA VRC-TJEK.
Julearrangement
Vi takker ydmygt for den store opbakning til vores årlige julearrangement. Vi blev 62 personer, og
jeg fornemmede, at alle hyggede sig. Da det er et fælles ansvar, at sådanne en dag forløber
hyggeligt, skal I alle have en tak for at bidrage til dette.
Gavenisser
Igen i år er de voksne gavenisser for de unge i december måned. Alle tricks gælder ift. at vildlede
de unge, så de ikke kan gætte navnet på deres nisse, hvilket de får mulighed for d. 18. december.
København
Vi havde en rigtig god tur til København i uge 45. De unge var delt op i to grupper, men så stort set
det samme, blot forskudt af hinanden. Specielt aftenerne på vandrerhjemmet nød de unge. Desværre
måtte vi sende to elever hjem, da de ikke kunne overholde reglerne for turen.
Konfektdag
Traditionen tro har vi igen i år en konfektdag. Fredag d. 11.12.15 fra kl. 08.30 – 12.00 går vi
konfekt-amok. Der bliver fire ”værksteder”, hvor der bliver lavet brændte mandler, bolcher,
honningkager og skumfiduser. Desværre er der nogle elever i brobygning denne dag, men vi sørger
for at alle får en lille pose med hjem.
Aktivitetsplan
Der bliver sendt en ny aktivitetsplan ud inden jul, som kommer til at gælde fra uge 1 – 11. Husk at
kigge på den ift. hvad eleverne skal have med af tøj.
Pædagogiskdag
Som tidligere skrevet flyttede jeg en pædagogiskdag fra fredag d. 13.11.15 til fredag d. 08.01.16.
Husk at eleverne har fri denne dag.
Juleafslutning
Vi holder juleafslutning på skolen fredag d. 18.12.15, hvor de unge får deres julegaver, de skal
gætte deres nisse samt vi spiller pakkespil. Derfor skal hver elev medbringe to pakker á 20 kr. stk.
denne dag.
Skitur
Så har vi booket skituren. Igen i år skal vi til Hemsedalen i Norge.
Afrejse:
Søndag d. 24.01.16 kl. 06.45 fra VRC
Hjemkomst:
Søndag d. 31.01.16 kl. 19.45 på VRC
Nærmere info bliver sendt ud i starten af det nye år.
Eleverne har fri mandag d. 01.02.16
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Skiudstyr
Da vi var så uheldige at alt vores skiudstyr brændte, har vi været nødsaget til at købe nyt. Når det så
er sagt, er det også lidt lækkert med noget nyt grejJ
Tænk skituren ind i jeres julegavekøb, da der skal bruges skistrømper x 2, skiundertøj x 2,
handsker, hue, skibukser og skijakke.
Skolestart
Første skoledag efter juleferien er mandag d. 04.01.16
Samtykkeerklæring
UU har brug for en samtykkeerklæring ift. vores elever, og denne erklæring skal underskrives af
forældremyndighed. Den er vedhæftet nyhedsbrevet.
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.
På mine og personalets vegne takker jeg for et godt samarbejde i 2015 – god ferie.
Mvh.
Nicolas Vilfing
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