VILSTED FRISKOLE
Uge 48, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Tak for et godt storforældremøde!
Tak til alle jer, der mødte op og deltog i storforældremødet i
aftes. Det var dejligt at mærke jeres opbakning og vilje til at
bidrage både i drøftelserne og i det kommende arbejde med
byggeriet:-)
Julefest/Luciafest
Torsdag d. 14. december holder vi julefest:-)
Information udsendes med mail i næste uge.
Dialogmøde på torsdag på Overlade Friskole.
Hør Pernille Vigsø Bagge tale om frihed og frygt.
Se vedhæftede invitation. Tilmelding til
mail@vilstedfriskole.dk senest i morgen fredag.

Morgenfritter
Vi vil lige minde om, at alle børn fra lillegruppen og mellemgruppen, som kommer i skole inden kl. 8.00, skal gå i morgenfritteren. Elever fra storegruppen kan komme ind på skolen fra kl. 7.30. Det er SFO’en, der har ansvaret for mellem–
og lillegruppe-eleverne om morgenen, og derfor er det SFOpersonalet, der vurderer, om det fx er ok at gå i gymnastiksalen og spille stikbold, eller om en anden aktivitet er mere
hensigtsmæssig.
Informationer fra vandværket
Se vedhæftede informationer fra vandværket vedr. drikkevandet i Vilsted.

Vilsted News
Første udgave af bladet er vedhæftet!

Brødbagere søges!
Vi har mange børn, og derfor bruger vi en del brød hver dag.
Der er igen rigtig god plads i fryseren, så bagehjælp modtages meget gerne:-)

Til 1. kl.:
I må meget gerne medbringe tomme og rengjorte glas (syltetøjs-/
champignon-/olivenglas eller lignende) til kursus fredag d. 8/12.

Til 2. klasse:
Eleverne har fået en ”kalender-tonser” med hjem i
postmappen.

Til 5. klasse:
Vi skal i det nye år lave et projekt, hvor vi skal bruge en del af Sal- Fundraising-fest! Køb billet nu. Se vedhæftede info.
lings julekatalog. Så alle, der vil donere et, må gerne aflevere det
på lærerværelset til Stine. På forhånd tak:-)

Internationalt samarbejde!
7. og 8. klasse skal i starten af det nye år deltage i et
projekt med en skoleklasse fra Tyrkiet.
Det er gennem e-Twinning, som er en portal for samarbejde skoler imellem på tværs af nationer. E-Twinning
er en del af Erasmus+, som er et EU-støttet foretagende
udelukkende med fokus på uddannelse.
Projektet hedder ”The Rainbow Village Project” og
kommer til at løbe hen over 5 kursusfredage og vil ud-

over engelsk som fremmedsprog indeholde elementer fra andre fag. Eksempelvis: Eksperimenterende IT, medborgerskab, musik, naturfag, kultur & samfund med flere.
Projektet starter ud med en præsentationsvideo, som
eleverne skal producere til deres samarbejdsklasse fra
Tyrkiet. Vi glæder os meget til forløbet og er spændte
på elevernes oplevelse herigennem.

Fritternyt!
Juleferie!
SFO’en er lukket i skolens juleferie. Dvs. fra og med mandag d. 18/12 til og med fredag d. 5/1.

HUSK bedsteforældredag på mandag.
HUSK tilmelding til biografen d. 11/12.

Vedhæftede filer!

1) Invitation til dialogmøder, 2) Fundraising mellemgruppen,
3) Vilsted News, 4) Information fra vandværket, 5) Info miljøstyrelsen om drikkevand
Rengøring lørdag d. 2/12:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels 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.
Rengøring lørdag d. 9/12:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Bente og Martin Pehrson Bloch, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette
Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen

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

