Brønderslev d. 07.10.2015

Nyhedsbrev
Så er de to første måneder gået af skoleåret 15/16 og efterårsferien står for døren. Jeg tror samtlige
voksne på VRC ikke helt forstår, hvor de måneder blev af….
Selvom vi føler tiden går hurtigt, skal I ikke snydes for et nyhedsbrevJ
Brobygning
I uge 49 og 50 er de fleste af vores 9. og 10. klasseelever meldt til Brobygning igennem UU. I hører
nærmere, når jeg har modtaget programmet for ugerne. De unge skal selv transportere sig til og fra
uddannelsesstedet, men vi er selvfølgelig behjælpelige ift. at finde bus og tider.
Skoletjenesten
Pt. er der booket følgende til B og C klassen:
Torsdag d. 22.10.15:
Aalborg zoo – krybdyr.
Fredag d. 23.10.15:
AVV i Hjørring.
Eleverne møder og har fri til normal tid.
København
Alt omkring skoleturen til København skulle være sendt ud til alle – skriv eller ring hvis I ikke har
modtaget noget.
Faglige test
Vi har testet vores elever i dansk og matematik i ugerne 40 og 41. Resultaterne bliver indskrevet i
skoleudtalelsen.
Aktivitetsplan
Der bliver sendt en ny aktivitetsplan ud, som går fra uge 43 – 51, senest i uge 42.
Skolen i biografen
Igen i år har vi meldt os på ”Skolen i biografen”.
09.12.15 kl. 08.45 i Bas Bio:
Whiplash (A+B)
08.03.16 kl. 08.45 i Bas Bio:
Skammerens Datter (B+C)
14.03.16 kl. 08.45 i Bas Bio:
9. April (A+B+C)
Julearrangement
Husk vi har julearrangement lørdag d. 28.11.2015 fra kl. 10.00 – 15.00. Vi håber alle bakker op om
denne dag.
Skitur
Så har vi booket skituren. Igen i år skal vi til Hemsedalen i Norge.
Afrejse:
Søndag d. 24.01.16
Hjemkomst:
Søndag d. 31.01.16
Nærmere info bliver sendt ud i starten af det nye år.
Eleverne har fri mandag d. 01.02.16
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Pædagogisk dag
Husk eleverne har fri fredag d. 13.11.15, da vi har pædagogisk dag.
Ny lærer
Jeg har pr. 01.11.15 ansat Rune Larsen som lærer på VRC. Rune kommer fra en stilling i Aalborg
Kommune og har erfaring med vores målgruppe. Vi glæder os meget til Rune starter.
Rune laver et lille skriv om sig selv, kort efter han er startet.
Motionsdag
På fredag d. 09.10.15 holder vi motionsdag. Eleverne bliver delt i to grupper, efter hvad de har
ønsket. En gruppe skal køre mountainbike i Hune plantage og den anden gruppe skal gå/løbe 10 km.
i området omkring Hune/blokhus.
Eleverne har fri til normal tid.
Samtykkeerklæring
UU har brug for en samtykkeerklæring ift. vores elever, og denne erklæring skal underskrives af
forældremyndighed. Jeg sender den i løbet af 2-3 uger, og det er vigtigt, at I får den sendt retur. I
må gerne scanne den og sende den på mail.
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.
God efterårsferieJJJ
Mvh.
Nicolas Vilfing
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