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JULEFERIE

Kære børn og forældre

Vammen den 27. november 2020

Julen er en travl tid, det gælder også hos os. Her er lidt info fra os.
•

•
•

•
•
•
•

JULEGAVEVÆRKSTED: Vi er nået rigtig langt, og de fleste er færdige. Der er dog stadig tid, hvis man har glemt den sidste til
tante Olga. Husk at få betalt for julegaver. 30,- kr. Der er stadig et par stykker der har lavet gaver som ikke har fået betalt
endnu. Børnene må lave 4 gaver, og så et par ekstra små. Beløbet dækker de udgifter vi har til indkøb af materialer. Vælger
barnet ikke at lave gaver, skal han/hun selvfølgelig ikke betale noget.
SNE: Vi håber stadig på en hvid jul.
Hvis vi skulle være så heldige at der falder sne, vil vi tage ned og kælke i kirkeskoven
eller ved præstegården. Så tag endelig kælken med, (-på eget ansvar, HUSK TYDELIGT MÆRKET MED NAVN)
PERSONALE: Vi har i efteråret, ligesom som mange andre været ramt af personale sygdom og fravær ved Corona tests. Vi
har derfor været nødsaget at have flere vikarer end tidligere, i tilfælde af det faste personale skulle blive sygdomsramt
samtidigt. Det kræver lidt oplæring af nye vikarer og derfor har I mødt flere nye ansigter i hverdagen. Vi har været så
heldige at Pernille Sørensen, vores tidligere rengøringsassistent har sagt ja til at være vikar i SFO’en, så det er et kendt ansigt
børnene møder. Pernille hjælper også indimellem som vikar i skolen/Børnehuset. Mette Bjerregaard, Jeppe Skals og Camilla
F har alle fået fast arbejde andetsteds og er stoppet som vikarer i SFO. Vi siger tak for hjælpen til dem og held og lykke
fremover. Johanne Bjørn fortsætter heldigvis stadig som fast vikar.
BØRNEJULEFROKOST, D. 3. DEC.: kl. 14-16 -Vi skal spise dejlig julemad og hygge os sammen. Husk nissehue!
BØRNEJULEBANKO, D. 10. DEC: Vi har mange små gode gevinster, og der er gevinster til alle.
TORSDAG DEN 17/12: Hjælp dit barn med at få ryddet op i tingene, og evt. tag det meste med hjem.
Så behøver de kun at have en lille rygsæk med fredag.
FREDAG DEN 18/12: Sidste dag inden juleferien. Julehygge hele dagen. (og lidt oprydning!).
HUSK AT TØMME GARDEROBEN ALT SKAL MED HJEM. 😊

BESKED TIL ”LANGSØ BUSBØRN”: fredag d. 18.12. Sidste skoledag inden juleferien, eleverne har fri kl.
12.00. Derfor kører Langsø bussen den første tur allerede kl. 12.15. Børnene vil derfor komme tidligere hjem,
end de plejer. Vi anbefaler at hvis man ikke selv kan hente denne dag, at man kigger forbi onsdag eller
torsdag og hjælper barnet med at få ryddet op i deres garderobe, tjekke glemmekassen og alle tingene med
hjem. ALT skal med hjem, tøj, sko, støvler, jakker, hele garderoben skal tømmes.
HUSK AT GIVE BESKED TIL RICHARD HVIS I SELV HENTER DENNE DAG.
Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår til alle.
Hilsen fra Johanne, Chanette, Heidi, Helle, Michael og Anne

