Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 44, 2018
Ny elev!
På mandag får vi en ny elev i 3. klasse. Han hedder Benjamin og kommer
fra Løgstør Skole. Vi glæder os til at byde Benjamin og hans familie
velkommenJ
Morgensang i kirken i morgen!
I morgen fredag har vi morgensang i kirken. Vi begynder kl. 9.10 og alle
er velkomne til at deltageJ
Stole til afhentning!
Vi har udskiftet de gamle træstole, som har været brugt i salen. De står nu
i cykelskuret, og kan man bruge nogle af dem eller evt. dem alle, er man
meget velkommen til at afhente dem. De resterende stole vil blive kørt
væk efter næste uge.
Praktikant
På mandag d. 5. november begynder Mathias Bengtsson som praktikant
hos os. Mathias er 4. års lærerstuderende, og han vil være i praktik hos os
frem til og med den 14. december. Mathias er tilknyttet 7. klasse + 8/9
klasse i dansk samt 5.-6. klasse i tema. Vi glæder os til at kunne byde
Mathias velkommen.
Tak for nogle gode skole/hjem samtaler.
HUSK skole/hjem samtaler i 3. klasse d. 7/11 og i 4. klasse d. 5/11!
HUSK fyraftensmøde på tirsdag d. 6/11 kl. 16.30
for jer der har meldt jer som ”lærere” d. 15. + 16. november, hvor lærerne
er på kursus.
OBS! Vi har stadig lus på skolen!
Vedhæftede filer:
- Invitation til hygge-frokost for 2. klasses elever og deres familier.
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2. klasse: Vær opmærksom på vedhæftede invitation til hygge-frokostJ
Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 3/11:
Michael og Pernille Bagge, Mette og Carl Lolholm, Laila og Claus Sørensen, Maria
og Lars Jensen, Viktorija og Tomas Tes, Tine Valois og George Corrie, Anja og
Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik
Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 10/11:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Helle Bay og Jakob
Jakobsen, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael
Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte og Casper Melin, Laila Davidsen og
Niels Veggerby, Theresa og Thomas Berg Andersen, Kate og René Thimm

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

