26.09.2014

Ugebrev

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsdag:

På sit ordinære møde den 24/9 har skolens bestyrelse
bl.a. drøftet følgende:

Bestyrelsen arrangerer arbejdsdag enter lørdag 11/10
eller lørdag 25/10 kl 9.00.
Tilmeld dig senest 2/10 via dette link:
http://doodle.com/bza9tawq4nctqc38.
Skriv dit fulde navn og antal voksne/børn samt marker,
hvilke(n) dag(e), du kan deltage.
Så vælger vi den dato, hvor der er flest tilmeldte. Datoen
annonceres i næste ugebrev.
Vi har brug for hjælp til følgende opgaver:

Maling ude og inde. Stakit, skur, vægge

SFOhave: gynge, balancebom, fliser

P-plads - oprydning - tag gerne trailer med

Indkørsel: fliser

Køkkenhjælp.

MiniSFO: Det er besluttet at fortsætte med miniSFO.
Ordningn er et tilbud til forældre med børn til kommende
0. klasse.
Børnene kan komme i SFO og deltage i skoleforberedende aktiviteter i skolens rammer og vænne sig til at følge
skolens rytme.
Ordningen starter 1. april og koster det samme som en
børnehaveplads.
Brugerundersøgelse:
For at tilgodese ministeriets krav om selvevaluering og
målopfølgning, har bestyrelsen besluttet at gennemføre
en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældre.
Undersøgelsen genneføres via et spørgeskema på nettet, som udsendes som link med ugebrevet.
Mere herom senere.
Åben Skole:
Som noget nyt gennemførte alle frie grundskoler sidste
år en fælles åben hus dag.
Det vil Vilsted Friskole gerne deltage i igen i år. Det bliver
den 6. november.
I forældre opfordres til reklamere for arrangementet.
Arbejdsdag:
Der planlægges en arbejdsdag 11. eller 25/10. Se mere
herunder.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er 11/12.

3. – 6. kl.
Kulturskolens Billedskolehold starter op efter efterårsferien og du kan være med! Undervisningen foregår i Billedskolens lokaler i Løgstør hver mandag fra 15.30 - 17.00.
Du kan læse mere
på http://www.vesthimmerlandskulturskole.dk/undervisnin
gstilbud/billedkunst-drama/billedskolen.aspx hvor du også tilmelder dig.
Du er velkommen til at kigge forbi den første undervisningsgang, mandag den 20. oktober og se, om det er
noget for dig... og tag bare en ven med! Vi ses!
Vesthimmerlands Kulturskole

Hej 3. klasse
I uge 41 afholder vi trithlon for mellem– og storegruppen.
Årtes triathlon består af 8 km cykling, 2 km løb og 200 m
svømning.
For 3. klasse er det valgfrit, om man vil deltage i triathlon
eller deltage i lillegruppens aktivitet.
Så vi vil bede jer drøfte hjemme og beslutte, hvad jeres
barn skal deltage i.
Thea og Marianne

Kl 9.00 er der rundstykker og vi serverer naturligvis middagsmad. Vel mødt - husk tilmelding

God weekend
Rengøring
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
Barn

Forældre

1

Maria, Anders

Laila og Claus

1

Asmil

Sine og Nick

2

Nanna R

Dorthe og Michael

2

Laura, Julie

Lisa og Henrik

3

Mads, Magnus

Kate og Rene

3

Anne M, Samantha Bodil og Gunnar

4

Jonas

Charlotte, Ove

4

Kristian

Jette og Jørn

4

Frida, Alberte

Theresa og Thomas

0

Niels

Randi og Peder

Rengøring:
Tovholder: Ulrik Pedersen: 30 98 51 80
Barn

Forældre

1
1

Cecilia, Helena
Diana og Ulrik
Signe, Simon, Anna Merete og Thomas

2

Violet

Ann og Per

2
3

Emma H
Emma K

Tina og Hans
Ellen

3

Stine

Helle og Bent

4

Freja

Heidi og Stefan

4
4

Andreas
Alexander

Betina og Lars
Mette og Ib

