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Ugebrev uge 36

Visionsmøde
Bestyrelsen og medarbejderne på skolen planlægger i øjeblikket et visionsmøde, som har til formål at gøre os klare på
hvilke mål, vi gerne vil arbejde mod de kommende år. Visionsarbejdet sker ud fra tre hovedpunkter: 1) Skolens størrelse, 2) Skolens profil og 3) Skolens fysiske rammer. Mødedeltagerne er skolens personale og bestyrelsen, og mødet
afholdes på en endnu ikke fastlagt dato i november måned.
Vi vil gerne opfordre jer til at komme med input til mødet.
Så hold jer ikke tilbage, hvis I har noget, I gerne vil have
bragt i spil vedr. skolens fremtidige virke.
I vil efter mødets afholdelse naturligvis blive orienteret om
og involveret i udkommet af drøftelserne.

Buskørsel i uge 38
Da Svend skal på et lovpligtigt chaufførkursus i hele uge 38
(dvs. d. 14.-18. september), vil buskørslen i denne uge være
ændret. Morgenturen vil begynde 15 min. tidligere end normalt, dvs. at bussen vil være ved alle opsamlingsstederne 15
min. tidligere, end den plejer.
Eftermiddagsturen har vi indtil videre ingen løsning på, da
Svend p.t. er den eneste på skolen, som kan køre bussen. Vi
håber på, at der dukker en løsning op, men busforældrene
bør indstille sig på, at der muligvis ingen hjemkørsler er i
den uge. I ugebrevet i uge 37 vil jeg orientere nærmere.
Hvis der er en af jer, der kan køre bussen en eller flere af
eftermiddagene, hører vi meget gerne fra jer.

Fritternyt!
Der er til ugebrevet vedlagt en efterårs- aktivitets plan med nogle vigtige datoer for blandt andet svømning osv.
Tirsdag var vi en tur ved klubhuset. Her legede vi ,gik en tur i skoven, og spiste vores medbragte mad. Vi har også leget
med trylle dej, som vi har lavet små pindsvinefamilier af. Og så har der været masser af sjov, med at lave indianer hårpynt og ansigts maling. Hvilket vi vist ikke helt er færdige med at lege med.

Fra mellemgruppen
Mellemgruppen deltager på tirsdag i Kunst ved Kanalen i Løgstør. Eleverne skal under kyndig vejledning af professionelle
kunstnere arbejde med forskellige kunstarter.
Vedr. 3.-4. kl.: På fredag d. 11/9 skal vi male i kursustimerne, så husk tøj, der kan holde til en klat maling.
Med venlig hilsen Pernille

EFTERLYSNING
Hvis nogen har tid, lyst og overskud til at bage brød til
børnenes formiddagsfrugt, vil det blive taget mod med
kyshånd!

Ugens gode tilbud!
Kom med til andespil! Se vedhæftede invitation fra støtteforeningen.
Børn i bevægelse i Vesthimmerland - se vedhæftede filer.

Fra storegruppen
Vi mangler nogle biblioteksbøger. De koster ca. 250,- kr.
stykket og er forsvundet fra de frilæsningskasser, vi har
brugt i forbindelse med læsebånd. Titlerne er:
Kjetil Johnsen: Et hul i sjælen
Judal: Vampire game. Bind 1
Castel,:Latino King
Rikke Dyrhave Nissen: Og så på Facebook
Kirsten Sonne Harild: FC Englene. En fodboldsæson.
Jim Højbjerg: Fra gravens mørke
Steve Parker: Robotter i medicin og forskning.

Rengøring.
Lørdag d. 5. september er det følgende hold, der gør rent:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming
Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja
Grregersen, Helle Müller, Joan og Chr. Agesen.
Lørdag d. 12. september er det følgende hold:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Malene 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 weekend!

