09.01.2015

Ugebrev

Godt nytår:
Alle ansatte ønsker børn og forældre og alle andre
med tilknytning til Vilsted Friskole et godt nytår.
Vi glæder os til samarbejdet i 2015.
Bortløbne bukser
Mads T mangler et par sorte Hummel joggingbukser
med påskriften ”Mads”.
De er blevet forbyttet med et par sorte Adidas.
Kaptajner
Tirsdag stod i festens tegn på ”kaptajn-holdet”, da
vi skulle fejre, at vi nu har alle bogstaver ombord.
Eleverne fik to CD’er med hjem med Kaptajn Karlsens sange og bogstavernes lyde og bevægelser. De
fik også en ny bog - ”lydmuren 2”, som er den nye
arbejdsbog.
Vi begynder nu at fokusere på læsning og børnestavning.
Eleverne har nu fast læselektier for til tirsdag og
torsdag.
Storegruppen skriver projekt
I næste uge er storegruppens skema suspenderet.
Alle timerne bruges på at skrive projekt under overskriften ”Rusland”.
Eleverne møder til sædvanlig tid på skolen. Dog er
der mulighed for at arbejde hjemme på onsdag. Vi
skal blot have besked fra jer forældre, hvis jeres
barn ikke møder på skolen.
I den efterfølgende uge bruges dansk/blokfagstimerne til fremlæggelse indtil alle har fremlagt.

Fritter Nyt!
Vi er godt i gang med det nye år. I øjeblikket syer vi
små bamser. Og så har vi fået lavet en teaterscene/catwalk, og den bruger børnene en hel del tid
med. I den anledning søger vi sjove hatte og andre
effekter, børnene kan bruge til sjov udklædning.
Stor tak til forældre og børn for alle de søde jule hilsner og krammere, som kom sammen med julen. Det lunede så rart. Skøn måde at gå på ferie.
Godt nytår fra fritter folk.
God weekend
Rengøring
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
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Barn
Maria, Anders
Asmil
Nanna R
Laura, Julie
Mads, Magnus
Samantha
Jonas
Kristian
Frida, Alberte
Niels

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

Rengøring:
Tovholder: Ulrik Pedersen: 30 98 51 80
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Barn
Cecilia, Helena
Signe, Simon, Anna
Violet
Emma H
Emma K
Stine
Freja
Andreas
Alexander

Forældre
Diana og Ulrik
Merete og Thomas
Ann og Per
Tina og Hans
Ellen
Helle og Bent
Heidi og Stefan
Betina og Lars
Mette og Ib

