VILSTED FRISKOLE
Uge 50, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Julefest!
Om få timer begynder vores store julefest. Vi
glæder os rigtig meget til en dejlig aften sammen med jer:-)
I skrivende stund summer det af aktivitet på
skolen og rundt om, hvor der bliver gjort klar,
pyntet og øvet til den helt store guldmedalje. Vi
glæder os meget til at tage imod jer kl. 18.30:-)
HUSK varmt tøj og støvler - der er koldt og
temmelig vådt på havnen.
Juleafslutning
I morgen fredag er som bekendt sidste skoledag
inden jul. Programmet findes i ugebrevet fra
sidste uge. Vi glæder os til en hyggelig dag:-)

STOR tak til jer, der har været forbi med
chokolade og søde julekort. Det er meget
værdsat:-)
Tak til brødbagerne!
Tusind tak til jer, der har bagt og har planer om
at bage brød til børnenes formiddagsmad:-)

Bestyrelsen ønsker jer alle
en rigtig glædelig og et godt
nytår!

Nye skemaer!
På grund af en mindre rokade i medarbejdergruppens arbejdsopgaver, er der nye skemaer
fra 8. januar. Skemaerne er vedhæftet.

Vi har inde-idræt efter juleferien.
HUSK idrætstøj!

Fritternyt!

Vedhæftede filer!

1) Betteør x 3, 2) PR for Magasinet Friskolen, 3) Invitation til stammecafé, 4) Skemaer gældende fra 8/1-18

Rengøring lørdag d. 16/12:
Morten Bøge, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Dorthe Thiede og Morten Wolf, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen,
Malene Rytter Jensen, Charlotte Jensen og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun.
Rengøring lørdag d. 13/1:
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels Baggesen, Cindie
Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne Kristensen, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Anne Marie
og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår:-)

