Kom og oplev
Vesterkærets
Skole
- skolen i Vestbyen
Kære forældre til kommende 0. klasses børn

Nu er der ikke længe til, at jeres barn måske skal starte i skole. Vi vil derfor gerne invitere jer til
informationsmøde tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17.00 – 19.00.
Her kan I høre mere om vores skole, vores måde at arbejde på og ikke mindst om hverdagen i 0.
klasse og overgangen fra børnehave til skole.
Vesterkærets Skole er en moderne skole med en stolt historie, der går helt tilbage til 1953. Hos os
arbejder vi for én ting: at hjælpe børn til at blive så dygtige, som de kan - både fagligt og socialt. På
denne måde lærer de at møde verden med nysgerrighed, kreativitet og viden. Med vores ca. 300
elever er vi en mindre folkeskole med 1-2 klasser pr. årgang. Det skaber nærhed og et stærkt
sammenhold og fællesskab, som vi er rigtig stolte af.
Derudover er vi rigtig glade for at bo i Vestbyen. Vores elever nyder i høj grad fordelene ved at have
Vestre Fjordpark, KUNSTEN, sportsplads, Haraldslund og havnen lige i baghaven.
Kig forbi tirsdag d. 14. januar. Vi glæder os til at møde jer og svare på eventuelle spørgsmål. Efter
informationsaftenen afholder vi to dage med åbent hus, hvor I har mulighed for at opleve og se,
hvordan undervisningen i 0. klasse og aktiviteterne i DUS foregår.
Vi holder åbent hus:
Mandag den 20. januar fra kl. 8.00 til 16.00
Onsdag den 22. januar fra kl. 8.00 til 16.00
Fra kl. 8.00 til 14.00 er det i 0. klasse. Fra kl. 14.00 til 16.00 er det i DUS
Hvis I har spørgsmål, skal I altid være velkomne til at tage kontakt til os. Bare ring på 99 82 84 88.
Vi ses!
Venlige hilsner

Kai Korsgaard

Kasper Cramer Engebjerg

DUS/indskolingsleder

Skoleleder

Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

