07.11.2014

Ugebrev

Lærerne tager på kursus:
Vi kan stadig godt bruge et par ekstra hænder til vores
kursusdage, hvor forældrene kommer og passer skolen.
Vi holder et lille planlægningsmøde for de forældre, som
har tilmeldt sig.
Det bliver Tirsdag kl 16.30. Giv gerne besked, hvis du
har meldt dig, men ikke kan komme til planlægningsmødet.
Fællesskab på dagsorden:
Torsdag den 20/11 kl 19.30 sætter vi vores skolefællesskab på dagsorden på et storforældremøde.
Vi har fået fire oplægsholdere til at give hver deres
vinkel på ”Fællesskab og Undervisning”.
Kom og vær med til at sætte fokus på fællesskab som
platform for dit barns opdragelse og uddannelse.
Åbent Hus
I går - torsdag holdt vi åbent hus og indskrivning til den
kommende 0. årgang.
Arrangementet var vel besøgt, og der blev indskrevet 8
nye elever. Det er meget tilfredsstillende, men vi har
plads til flere
Hvis I kender nogen, som endnu ikke har besluttet, hvor
deres barn skal gå i skole, så hjælp dem endeligt:-)
MiniSFO fortsætter:
I foråret gennemførte vi for første gang et indskolingsforløb, som vi har kaldt miniSFO. Ordningen går helt enkelt ud på, at førskolebørn starter på skolen 1. april i SFO
i stedet for børnehave. Her laver vi så forskellige førskole-aktiviteter, både alene i gruppen og sammen med
lillegruppen.
Formålet er at gøre eleverne godt rustede til at starte i
”rigtig” skole efter sommerferien.
Hvis du kender nogen, som kunne være interesseret i at
høre om ordningen, så er de meget velkomne til at henvende sig på skolen. Vi har også en folder, som beskriver
ordningen. Den kan fås på kontoret.
SFO-nyt
Svømning! Onsdag d. 19. november er der svømning.
Vi har et ønske om at få lavet en teaterscene og dertil
efterlyser vi kostumer og sjove hatte. Hvis nogle skulle
ligge inde med dette, modtager vi med stor glæde.
Vi ønsker alle god weekend
4. klasse til sundhedplejerske:
4. klasse skal til sundhedssamtale på mandag. Husk at
udfylde, underskrive og medsende den uddelte seddel.
Ellers kan sundsplejersken ikke gennemføre samtalen.

Tilfredshedsundersøgelse:
Som en del af sin målsætning, har bestyrelsen besluttet
at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt alle
forældre på Vilsted Friskole.
Den udsendes i dag på en særskilt mail.
Vi beder alle forældre om at svare på spørgeskemaet
inden 24/11. Der skal kun svares en gang uanset antallet
af børn på skolen, da vi ønsker skemaet besvaret ud fra
en helhedsvurdering. På forhånd tak for jeres svar.
Lillegruppen
Vi er i gang med arbejdet om Zambia i forbindelse med
børnenes ulandskalender. Har man mulighed for at tage
iPad med, vil det være super godt. Meget gerne med
app'en 'børnenes ulandskalender 2014' (gratis). Den kan
opbevares på lærerværelset.
Fællesspisning i lillegruppen:
Husk, at det er i aften, lillegruppen mødes til fællesspisning.
Hvis nogen har mulighed for at medbringe en kage, så
modtages den med tak.
Forældrerådet

Røngøring 8/11
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
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Barn
Freja, Anna
Mads, Mikkel
Emma, Mathias
Kai
Karen
Lasse
Thea
Johanne, Alex
Sebast, Sophie
Barbara

Forældre
Pernille og Michael
Gitte
Pernille og Mikael
Tine og George
Janne
Anja og Ulrik
Sasha Jensen
Pernille og Allan
Diana
Lykke og Tobias

Rengøring 15/11
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
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Barn
Maria, Anders
Asmil
Nanna R
Laura, Julie
Mads, Magnus
Anne M, Samantha
Jonas
Kristian
Frida, Alberte
Niels

Forældre
Laila og Claus
Sine og Nick
Dorthe og Michael
Lisa og Henrik
Kate og Rene
Bodil og Gunnar
Charlotte, Ove
Jette og Jørn
Theresa og Thomas
Randi og Peder

