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Nr. 15 – 3. årgang

Vokslev Friskole
”vigtig viden eller ligegyldig info”
Så er det jul - altså fra på tirsdag
Vores sidste skoledag før jul foregår traditionen tro med julegudstjeneste i kirken,
juleoprydning og med hygge. Eleverne har fri kl. 11.35. Skal Jeres børn være i Fritteren
efter juleafslutningen, så husk frokost, som spises sammen med Fritter personalet.
Der vil være bus fra skolen kl. 12.00.
Vi møder ind igen i 2018, torsdag den 4. januar til normal skoledag.
God Jul børn
og tag dig i agt for Krampus

Krampus er den der følger Sankt Nikolaus. Ham julemanden, I ved. Sankt Nikolaus/Julemanden
er den, der deler gaver ud til de artige børn, mens Krampus advarer og straffer de uartige børn,
som har lavet ballade og ikke opført sig pænt. Han tager børnene og putter dem ned i en sæk og
tager dem med op til det højeste træ og d. 21. december starter måltidet for Krampus.
Så må vi jo håbe det er Julemanden I møder. Man tvivler jo….,
Men er man her igen den 4. januar 2018, så er man et artigt barn og har mødt (se næste side)

Tjek skiftetøj
I indskolingen er det tid til at tjekke garderobekasserne. Både generelt og i forhold til
de vinterlige forhold, som vi har det næste stykke tid. Husk at have godt med tøj med
til den kolde tid. Der skal være vintertøj og mange ekstra strømper osv.
Flere flotte karakterer fra terminsprøven
9. klasse har jo som tidligere nævnt haft en flot terminsprøve, der varsler en god
eksamen til sommer. Der skal fortsat arbejdes og ikke ”hviles på laurbærrene”, men
med 8,25 i snit i engelsk, 6,8 i læsning, 7,0 i skriftlig fremstilling, 9,3 i retskrivning, 8,1 i
biologi, 8 i matematik uden hjælpemidler, samt 7 i geografi og fysik/kemi, så ser det
rigtig fornuftigt ud.
Godt gået 9. klasse og fortsæt det gode arbejde.

God jul og Godt Nytår

Jesper

