18.03.2016

Ugebrev uge 11

Uge 11 har været ”tonseuge”. Det har blandt
andet betydet, at holdene har gennemført et antal såkaldte ”standardiserede test” i dansk og/
eller matematik. Denne type test bruges som
pejlemærke på elevernes læring i børneskoler
landet over - både i folke– og friskoler. Testene
er et led i evalueringen af elevernes læring og
dermed vores undervisning. Den enkelte elevs
udbytte af undervisning vil naturligt være noget
af det, som vil blive drøftet ved de kommende
skole/hjem-samtaler.

Tirsdag havde Mette Andersen og jeg det første
møde med forældrene til de nye miniSFO’er.
Det var et supergodt møde med en meget positiv og engageret forældregruppe. Nu glæder vi
os bare til det bliver den 1. april, så ordene om
miniSFO-forløbet kan blive til virkelighed!
Nu venter der en god, lang ferie for børnene og også nogle velfortjente fridage til personalet.
Vi glæder os til at se børnene igen tirsdag d. 29.
marts!

Til lillegruppen!
Så er det snart tid for skole/hjem-samtaler i lillegruppen! Se vedhæftede skema!
Idræt og musik i lillegruppen efter påske.
Vi har valgt at dele holdene anderledes efter påske, så 0. klasse + Signe A, Alexsander, Esmaralda, Anders, Malthe, Mikkel, Katharina og Caroline fra 1. klasse har idræt i ULIGE uger og resten af 1. klasse og 2. klasserne har
musik i ulige uger.
Efter påske plejer vi som udgangspunkt at være udenfor. Påsken falder dog tidligt i år, så læg lige et par shorts i
tasken for en sikkerhedsskyld, hvis snestormen rammer os.
Ny elev i lillegruppen!
Tirsdag efter påske begynder Oliver Søgaard Tyrrestrup i 0.
klasse. Oliver kommer fra Løgstør Skole. Rigtig hjertelig velkommen til Oliver og hans familie!

Sygemelding!
Pernille Riis, som i det daglige varetager opgaver i 0. klasse og i SFO’en, er sygemeldt på
ubestemt tid. I den kommende periode vil Janni Gautesen, som tidligere har været vikar hos
os, vikariere dels i 0. klasse og dels i fritteren.
Elev rejser!
Vi
ønsker Pernille rigtig god bedring og håber,
I dag fredag d. 18. marts er Andrea Madsens (5. kl.) sidste skoleat hun snart kan vende tilbage!
dag på Vilsted Friskole. Hun rejser tilbage til Ranum Skole efter
påske. Vi ønsker Andrea alt godt fremover!
MiniSFO/kommende 0. kl.
Vi er rigtig glade for og stolte over, at hele 22 børn er indskrevet
i den kommende 0. klasse. 19 af børnene er indmeldt i miniSFO,
og begynder på skolen allerede 1. april.
Vi glæder os MEGET til at tage imod de mange nye børn og deres forældre!
SE vedhæftede invitation fra BORGERFORENINGEN!

Fra Fritteren!
Vi søger en forælder, der i påskeferien kan
komme og fræste et stykke græs i fritterhaven
(ca. 60 m2), så vi kan få plantet vores
”pileskov”. Kontakt Morten på 51924298

HUSK at tilmelde jer generalforsamlingerne! Se vedhæftede annonce!

Rengøring.
Lørdag d. 19. marts:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming Ranum, Michael Vittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja
Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen
Lørdag d. 2. april er det følgende hold:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og
Bjarki Thrainsson, Malene R. Jensen og Bjarne Boll, Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god påske!

