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Visionsmøde
Fredag aften blev det tidligere omtalte visionsmøde afholdt. Det var et godt møde, hvor mange tanker om skolens nære og fjernere fremtid blev drøftet. Flere af visionerne er der allerede i bestyrelsen og blandt skolens
medarbejdere taget konkrete tiltag i forhold til. Onsdag
d. 3. februar afholdes der storforældremøde, hvor de
”større” ting vil blive drøftet med jer forældre.
Mur fjernet
Siden sommerferien har vi fået flere elever på skolen,
og som det ser ud lige nu, vil vores elevtal stige yderligere de kommende måneder. Det betyder blandt andet,
at storegruppens lokale er blevet for lille, og det blev på
det seneste bestyrelsesmøde besluttet at gøre noget ved
pladsmanglen. Det har konkret udmøntet sig i, at der er
væltet en væg i hovedbygningen, så to klasselokaler nu
er slået sammen til ét. Torsdag og fredag i denne uge
har håndværkere og forældre arbejdet hårdt for at blive
færdige med det grove arbejde. En gruppe forældre har
endvidere valgt at lægge nogle timers arbejde med
spartling, maling mm. i løbet af weekenden. Det er vi
rigtig glade for, fordi det giver os mulighed for allerede

først i næste uge at tage det nye lokale i brug. Det glæder vi os rigtig meget til!
Brandøvelse
Mandag blev den ikke varslede brandøvelse afviklet. Vi
havde besøg af Palle Olesen fra Beredskab Vesthimmerland. Han overværede øvelsen og kom efterfølgende
med en evaluering af det, han havde set. Både børn og
voksne fik stor ros. Der blev i den forbindelse udarbejdet en ny brand– og evakueringsinstruks, som er hængt
op på strategisk vigtige steder. Den er på rød baggrund,
så den er lette at se, når man bevæger sig rundt på skolen/i SFO’en.
Stines sidste arbejdsdag!
Stine har været praktikant hos os i 6 uger, og både eleverne og de voksne har været rigtig glade for hende.
Stine har sidste arbejdsdag i dag fredag. På mandag skal
hun tilbage til studierne - hun er færdig som lærer til
sommer.
Vi takker Stine for det store arbejde, hun har udført hos
os, og vi ønsker hende held og lykke fremover!

Til mellemgruppen!
Der er sendt mail ud d. 9. november vedr. jul og Lucia. Vi beder jer være opmærksomme på følgende datoer:
HUSK at elever ne skal hentes ved de gamle løgstør haller tir sdag d. 1. dec. kl. 14.10
HUSK at aflever e 20 æbleskiver pr . mellemgr uppeelev til Luciafesten fr edag d. 4. dec.
HUSK gudstjeneste i Vilsted Kir ke søndag d. 6. dec. Mødetid kl. 10.00 - gudstjeneste kl. 11.00.
Med venlig hilsen
Helle og Kasper
Hjælp til mellemgruppens Luciabod søges…. Vi har nogle ideer , men mangler hænder til at udfør e dem…. Og
gerne flere ideer… BYD ind BYD ind….. Skriv gerne til Gitte Greth, Diana Thoft Byrialsen eller Christina Bundesen
(er andre med i forældrerådet så giv lige et prej) så skal vi nok løfte sløret for nogle af vores ideer…. Og har I selv ideer
modtages de med kyshånd… Men sig frem sig frem…. Og så vil vi gerne, at alle børn medbringer 2 indpakkede gaver
inden næste torsdag….. Det må gerne være ting fra børnenes værelser der ikke længere bruges…. Bare de er hele og
intakte… håber på jeres støtte så vores elever kan komme på en fed lejrskole
Tak. Mvh. Christina
Rengøring.
Lørdag d. 28. november er det følgende hold, der gør rent:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibhørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Andersson og Thorkild Svendsen,
Mette og Ib Andersen
Lørdag d. 5. december er det følgende hold:
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
Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen
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Til storegruppen!
Storegruppen har en fantastisk mulighed for at tjene
penge til deres udenlandstur i 2016 ved at pakke frugt i
Viborg. Det vil vi rigtig gerne takke Tanja (Alexander
G’s mor) for og selvfølgelig takke ja til. Meld de datoer
I har mulighed for at deltage og så vil jeg pakke biler til
de respektive datoer.
Der er brug for 1 bil pr. dato med 4 elever i.
Derudover vil jeg også gerne høre fra forældre, som har
mulighed for at køre de enkelte dage.
Det drejer sig om følgende datoer:
5., 28., 29., 30. december, 16. og 30. januar, 12. og 27.
februar.
Det tager ca. 4 timer at pakke frugten pr. dag.
Kom frisk og lad os løfte opgaven.
Hilsen Merete Laibjørn (26942648)

Fritternyt!
Det sørme det sandt, det er snart december. Og det er
en dejlig måned, vi går i møde. Der er nok, der skal
gøres i december, derfor har alle SFO-børn fået en
december-aktivitetsplan med hjem.
Vi skal i biografen - bedsteforældre inviteres på æbleskiver og julehygge. Vi får besøg af børnehaven og
meget mere, alt sammen står i planen, skulle der være
evt. spørgsmål så kontakt os endelig.
Vi har været så heldige, at få en hel del legetøj af Niels og hans familie. Vi er så glade og taknemmelige
for, at I tænkte på os i den sammenhæng. Stor tak!
Også en stor tak til Anders, Noah og deres familie,
som også i år beriger os med juletræ og pyntegran. Så
dejligt… Tak!
I uge 50 får vi Julie Nielsen i praktik. Julie går i 9. kl.
på Toppedalskolen, Julie er tidligere elev på Vilsted
Friskole. Derfor er her også et stort glædesgensyn forbundet.
OBS!!! Husk tilmelding til bio-tur senest på mandag.

Hjertestarterkursus!
I går torsdag d. 26. november var Thea, Anna og Katrine fra storegruppen samt Pernille Maansen, Kasper
og Sonja fra lærerværelset på hjertestarterkursus. Kurset blev udbudt af TrygFonden i forbindelse med, at vi
har en hjertestarter hængende på skolen. Det var et
godt kursus, som både eleverne og de voksne havde
stort udbytte af.
Til lillegruppen!
Gitte Greth har bedt om hjælp fra forældre til børn
i lillegruppen. Der skal laves fuglemad, og det foregår på søndag fra kl. 10.00. Alle interesserede bedes
kontakte Gitte på mobil nr. 22843952
LUCIAFEST!!
Så er det på fredag

d. 4. december, det går løs med
Luciafest. Festen løber af stablen kl. 19.00-21.00. De
tre forældreråd har sørget for, at der bliver stillet
diverse boder op, og mellemgruppens forældre sørger for, at der er æbleskiver til alle, og de står også
for oprydningen bagefter. Entréen for voksne er 20
kr. - børn er gratis. Der er kaffe/te/saftevand og æbleskiver til alle. Aftenen afsluttes med, at mellemgruppens 35 børn går Lucia-optog i Salen.
Vi glæder os meget til at se jer!
Nye elever!
På mandag begynder to nye elever i lillegruppen.
Det er Ida, som går i 0. klasse og Gro, som går i 2. klasse.
Ida og Gro er søskende og kommer fra Ranum Skole.
Rigtig hjertelig velkommen til dem og deres familie.

Tak for cowboybukser ;-)
Jeg mangler stadig til omkring 70 sangbøger, så kom
endelig med flere aflagte cowboybukser (helst blå).
Med venlig hilsen
Pernille Maansen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en
rigtig god weekend!

