VILSTED FRISKOLE
Uge 44, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev
Tak for en rigtig god Halloweenfest!
Tak for jeres opbakning blandt andet i form af (u)lækker mad
(lillegruppeforældre) og flotte udklædninger! Vi havde en supergod
aften med masser af god mad, sjov, dans og (u)hygge:-)
Lærerne tager på kursus i næste uge!
Torsdag og fredag i næste uge tager lærerværelset på det årlige
kursus. Skolen overtages derfor traditionen tro af forældrene de to
dage, hvor lærerne er væk. Erfaringer fra tidligere år viser, at en del
forældre vælger at give deres børn fri de to dage, lærerne er af sted.
Vi vil gerne understrege, at der er lagt mange kræfter i at forberede
de to dage, og at undervisningsindholdet både er relevant og givende for børnene. Se vedhæftede skema.
En stor tak til jer, der har valgt at bruge tid og kræfter på at overtage skolen de to dage:-)
Pga. lærerkurset udkommer ugebrevet i næste uge onsdag!

Thea er tilbage fra på mandag!
Thea har overstået sin barsel, og hun er tilbage fra på mandag. Vi
byder Thea hjertelig velkommen tilbage:-)
Samtidig siger vi tak for denne gang til Søren, som har været vikar
for Thea siden sommerferien. Vi takker Søren for hans indsats:-)
I forbindelse med Theas tilbagevenden er der nogle små justeringer
i skemaet, som blot omhandler bemandingen og ikke placeringen
af timerne. De justerede skemaer er vedhæftet.
Loppemarked!
Storegruppen afholder loppemarked lørdag d. 18/11 på skolen.
Formålet er at tjene penge til klassekassen. Vi håber, at der er rigtig
mange, som gerne vil komme og være med:-)
Se vedhæftede invitation.

Besøg af tilsynsførende.
Vores nye tilsynsførende Elin har været på besøg de seneste to
Afhent gerne diver se bøtter , skåle og fade. De står ved glemme- dage, hvor hun har været med i undervisningen i de forskellige
kassen:-)
klasser. Elin vender tilbage igen en gang til foråret.
Dialogmøder! Se vedhæftede invitation!

Mandag ved åen!
Mandag skal hele mellemgruppen sammen med Morten og undertegnede ud og restaurere gydebanken i Engelstrup. Vi er af sted
hele dagen. HUSK en god, stor madpakke + drikke, tøj efter vejret
og gummistøvler eller waders.
Vi er blevet bedt om at medbringe 5 trillebøre, 10 skovle og 10
river. Hvis man har noget af ovenstående, kan det tages med i skole
eller stilles ved transformatorstationen i Engelstrup. Giv mig gerne
besked om, hvad I tager med. Hilsen Pernille
December nærmer sig!
De første forberedelser er så småt i gang til julemåneden:-) Traditi-

Til 8. klasse:
Ungdommens Uddannelsesvejledning kommer forbi igen i
morgen. HUSK at få lavet jeres hjemmearbejde!
I morgen skal vi også udfylde spørgeskemaer i forbindelse
med børnesundhedsprofilen.

onen tro vil vi hver dag i december trække en
pakke (eller 6:-) i julemandens sæk. Hver elev bedes
derfor medbringe 1 gave til 25,- kr. Angiv gerne om gaven
er til pige/dreng eller begge. Gaven medbringes senest d. 27. november.
Blokfag!
I de kommende ca. 12 uger skal vi i blokfag arbejde med faget kristendomskundskab under overskriften ”Reformationen”. Vi glæder
os til at komme i gang:-)
Med venlig hilsen Stine og Sonja

Til storegruppen:
Eleverne har fået til/fra-kort med hjem, som de
kan sælge. Prisen er 25,- kr/pakke, og overskuddet
går til klassekassen.

Fritternyt!

Vi vil gerne modtage tykke paprør, plasticæggebakker og gennemsigtigt plasticemballage fra

1)

grøntsager. Tak:-)

Vedhæftede filer!

Skema for torsdag og fredag i næste uge, 2) Invitation til loppemarked d. 18/11, 3) Invitation til dialogmøder,
4) Opskrifter fra sidste uges Hell’s Kitchen, 5) Justerede skoleskemaer

Rengøring lørdag d. 4/11:
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, Ane Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen
Rengøring lørdag d. 11/11:
Pernille og Michael Bagge, Mette og Carl Lolholm, Pernille og Allan Maansen, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois
og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge:-)

