Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 40, 2018
Emneuge uge 41
I næste uge har vi emneuge. Det overordnede tema er fysisk og psykisk sundhed. Ugens program
er vedhæftet.
Bemærk at vi hele ugen har morgensang kl. 8.10 med efterfølgende frugtpause.
Om tirsdagen holder vi elevsamtaler, dvs. at klasselæreren har en individuel samtale med alle
klassens børn. Børnene har i dag fået en samtaleblomst (0.-3. kl.) eller et samtaleblad (4.-9. kl.)
med hjem, som de bedes udfylde og have med til samtalen på tirsdag.
Fredag er der Skolernes Motionsdag. Vi løber/går runder fra Klubhuset. Ruten er 3 km lang, og
man går/løber så mange, man kan nå i tidsrummet kl. 9-11. Vi vil gerne, hvis der er forældre,
som har mulighed for at komme og hjælpe med
a) at tælle runder for børnene,
b) varme og skænke varm kakao til børnene og/eller
c) gå/løbe med på ruten.
Man skal have madpakke med hele ugen bortset fra fredag, hvor vi holder rejsegilde på vores nye
bygning. Forældre er også meget velkomne til at komme forbi og få en pølse og en øl/vand.
Festlighederne begynder kl. 11.30 og varer frem til kl. 14.00 af hensyn til de forældre, som gerne
vil være med, og som ikke kan nå det inden kl. 12.25, hvor alle børn har fri:-)
Bussen kører til almindelig tid alle dage bortset fra onsdag, hvor der er to hjemkørsler (kl. 12.45 og
kl. 14.15).
Der er ikke musik-valghold i emneugen.
Byggemøde på tirsdag d. 9/10 kl. 19.00
Vores nye bygning tager efterhånden form, og som I ved, er der i budgettet for byggeriet indregnet
en del forældrearbejde. Der er allerede mange, som har været i gang, og vi er nu så langt i
processen, at der igen er brug for jeres arbejdskraft.
På mødet vil bestyrelsen fremlægge tidsplanen for byggeriet samt i samarbejde med de fremmødte
planlægge og fordele arbejdsopgaverne. Hvis man er forhindret i at komme, men gerne vil hjælpe,
må man meget gerne give besked til Michael eller Ulrik fra bestyrelsen. Vi håber, at der er rigtig
mange, som har mulighed for at være med!
Lærerkursus.
Mange har meldt sig som lærere d. 15-16/11, hvor lærerne er på kursus.
Tak for det:-) Vi mangler nu kun nogen til 2. klasse om torsdagen d. 15. november.
Skriv en mail til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du har mulighed for at hjælpe:-)
Skole/hjem samtaler
Planen er som følger:
0. kl. 29/10 + 5/11, 1. kl. 22/11, 2. kl. 23/10 + 24/10, 3. kl. 7/11, 4. kl. 5/11,
5. klasse 10/10 + 11/10, 6. kl. 24/10, 7. kl. 19/11, 8/9. kl. 29/10
Planerne for de enkelte klasser kommer ud i en separat mail:-)
Efterlysning
Bastian i 2. klasse har mistet sit blå penalhus. Det har to lynlåse, og der er en masse forskellige ting
i det - muligvis står der også Bastian i det.

Vilsted Friskole
Vedhæftede filer:
-

Plan for emneugen i næste uge
Samtaleblade
Opdateret elevliste
Gøre eleverne synlige (fra NT)

Klasserne:
2. og 3. klasse: Medbring meget gerne tæppe + pude på tirsdag til trivseldagen!
4. klasse: Er der en ”Bedste”, der kunne tænke sig at være strikke-hjælp torsdag i
uge 43 kl. 11.25-14.00? Giv i givet fald gerne mig besked:-) Med venlig hilsen
Pernille
6. klasse: Vi har besluttet, at vi fra uge 43 og frem til jul om onsdagen i ulige uger
har dansk i de to sidste timer og matematik i lige uger. På den måde udnytter vi tiden
bedst, fordi der ikke skal bruges tid på at skifte fag/lærer. Hilsen Thea og Pernille
Fritternyt!
- Vi har filmdag i SFO d. 8/10.
- Der er kaffe på kanden d. 9/10.
Rengøring lørdag d. 6/10:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Mette og Jens Jensen,
Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og
Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Lotta og Dennis Rahr, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d.13/10:
Peter Olesen og Cindie Pedersen, Kristina Sahl, Henriette Frænde og Daniel
Davidsen, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen,
Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch, Charlotte og Dan Svendsen,
Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun.

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

