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Ugebrev

Luciafest
Husk, at det er i aften kl 19.00, vi holder luciafest.
Der vil være optræden af elever fra alle tre grupper,
og i kaffepausen åbner forældrerådene i hver gruppe en lille julebod med alt godt til juleforberedelserne.
Entré kr. 30,- incl kaffe og æbleskiver - børn gratis
Betteøre er i huset
Friskolens egen husnisse - Betteøre - har indtaget
sin plads i lampen i forhallen, hvor han dagligt
iagttager livets gang på friskolen, hvis han da ellers
ikke lige er ude at lede efter sin elskede nissepige Trine Tophue.
Følg med på www.vilstedfriskole.dk
Lillegruppe:
Husk vi har legetøjsdag på tirsdag. Medbring 1 stykke legetøj/spil el. lign, som vi kan have det sjovt
med i dansktimerne.
På årsplanen står der, at vi tager på biblioteket.
Dette besøg udsættes til efter jul. Husk selv at aflevere eller forny bøger.
Matematik i 1.-2. klasse
Efter et seks ugers forløb med Kasper og andre matematik-materialer, vender vi nu igen tilbage til Sigma-bogen.
Afslutning for Kasper
Kasper har nu været i praktik på Vilsted Friskole i
seks uger.
Det har været en fornøjelse for os alle sammen at
lære dig at kende, og vi håber, at du har lyst til at
komme og besøge os snart.
Tak for din store indsats for vores skole i den korte
tid, og held og lykke med afslutningen på din uddannelse.

SFOnyt
Det blev en helt fantastisk bedsteforældre dag. Sikke en opbakning.
Stor tak til Anders og hans forældre for alt det fine
pynte gran og flot juletræ.
På onsdag skal vi i bio og vi forventer at være tilbage på skolen ca kl 16.10. Husk 20,- kr til popcorn
senest mandag.
mvh fritteren

Vi glæder os til at se jer i aften
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Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
Børn

Forældre
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Kaare

Bente og Karsten

1

Esmaralda

Pernille, Morten

2

Nicoline

Theresa og Ole

2

Jason

Eva

3

Asta

Lene og Kurt

3

Frederik

Mette og Carl

4

Daniel

Olga og Søren

4

Mikkel

Mette og Per

4

Emma, Julie

Susanne og Kim

0

Lai, Liv

Lene og Thomas
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Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Malthe G
Benjamin
Hjalte, Linus
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders, Noah, Nikita

Forældre
Mette
Annette og Jeppe
Hanne og Levin
Anni og Morten
Iben
Morten, Cindie
Pia og Preben
Stina og Richard
Anette og Henrik
Anne M og Morten
Christina og Jørgen

