VILSTED FRISKOLE
Uge 40, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Tak til for fejringen af medarbejderne på
”Medarbejdernes Dag” i dag d. 5/10!
Tak til bestyrelsen og til de forældre, som i dag sendte
en særlig hilsen til alle medarbejdere på Vilsted Friskole. Det varmede og var med til at bekræfte os i, at vi er
en del af verdens bedste skole:-)

tre dage kl. 12.40 og 14.17. Torsdag og fredag er der
hjemkørsel som normalt.

Triatlon på mandag for mellem–
og storegruppen!
Vedhæftet er startlisten til triatlon. Vi mødes kl. 08.10 i
Rønbjerg på mandag. De første svømmere skal i vandet
Elev vender tilbage.
kl. 08.30. Efter svømning cykles der til Vilsted, hvor
Benjamin Haldrup Nielsen vender på mandag tilbage til der efterfølgende skal løbes. Der vil være drikke/snack1. klasse hos os efter 2 måneder på Løgstør Skole. Vi
depoter i Rønbjerg og hjemme på skolen. Tjek gerne op
byder Benjamin og hans familie velkommen tilbage:-) på cyklen og medbring cykelhjelm.
Det kan være en god idé at have et ekstra håndklæde og
Vi har børneorm!
skiftetøj med, da der kan blive behov for at blive varmet
Så vær gerne meget opmærksomme.
lidt op efter strabadserne:-)
Emneuge 41
Hele næste uge står i motionens tegn.
Skemaet for ugen var med ugebrevet i
sidste uge. Bemærk at der er ændrede mødetider, og at
der er to hjemkørsler mandag, tirsdag og onsdag. Alle
Mandag
På mandag skal vi være ude hele dagen, så klæd jer på efter
vejret:-) Medbring madpakke + drikkedunk i en lille taske. Det er
ikke nødvendigt med skoletaske.
Torsdag
På torsdag skal 0. og 2. klasse ud og se teater i Skørbæk/Ejdrup. Vi

kører kl. 9 og er hjemme igen til børnene har fri kl.
12.30.
Til 1. kl.
Efter efterårsferien starter vi op med den første læsning. Husk at
pakke bøgerne ind.

Svømning
Efter efterårsferien og frem til jul har vi svømning i idrætstimerne.
Husk svømmetøj!

Dansk
Eleverne har fået månedens bog for. Den skal læses,
og der skal laves en boganmeldelse, som afleveres senest
d. 2/11.

Husk indeidrætstøj efter ferien!

Til 8. klasse.
I har modtaget en mail vedr. UU. Peter kommer igen
onsdag i uge 43.

Fritternyt!
Virksomhedspraktikant i SFO.
Alena Andersen begynder i virksomhedspraktik i SFOen i næste
uge. Indtil videre vil hun være der om eftermiddagen mandage og
onsdage. Alena kommer oprindeligt fra Rusland, men har boet i

Danmark i 15 år. Alena blev for to år siden uddannet pædagog, og
hun har desuden en kunstuddannelse fra Rusland.
Vi byder Alena hjertelig velkommen:-)

Vedhæftede filer!

1) Skole/hjem samtaler 4. klasse, 2) Skole/hjem samtaler 5. klasse, 3) Skole/hjem samtaler 7. og 8. klasse, 4), Startliste triatlon

Rengøring lørdag d. 7/10:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika Paulsen og Ronnie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael
Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels K. Veggerby, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. /10:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kr. Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær,
Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe la Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René
Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen

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

