19.09.2014

Ugebrev

Infohæfte

Hjælpere til kursusdage og emneuge

Årets infohæfte har været længe undervejs, men nu er
det på gaden!! Infohæftet indeholder generel info om vores skole samt en elevliste for dette skoleår. Her er også
info om rengøringsordningen. Se i øvrigt om rengøring
andetsteds.
Børnene har fået det udleveret i dag således at alle familier gerne skulle have et eksemplar. Ellers sig til.
Hvis I kender nogle, som gerne vil læse infohæftet, har vi
flere på lager - også til offentlig uddeling UDEN elevlisten.

Vi mangler hjælpere til emneugen i uge 41, da et par af
lærerne holder fri.
Desuden vil vi også allerede nu efterlyse hjælpere til dagene 13. og 14. november, hvor lærerne tager på kursus.
Ring på skolen eller 61260339, hvis du har tid og lyst til
at hjælpe os.

SFOnyt
Næste uge vil vi arbejde med udsmykning til Vilsted kirkes høstgudstjeneste.
Hver tirsdag frem til jul vil Pernille tage de mindste fra
lillegruppen med til motorik og bevægelse i gymnastiksalen lige efter skole.
Et forløb vi vil køre for at styrke indlæring, hukommelse
og motivationen. Vi vil i samarbejde med deres idræts
lærer Peter, afrunde forløbet og alle vil få overrakt et bevægelses diplom.
Den 9/10 kl.14.00 vil der være forældre kaffe.
Så sæt kryds.
God weekend fra fritterfolk.

Minikonfirmand er aflyst på mandag
Vi skal minde om, at minikonfirmand er aflyst på mandag.

Konfirmandundervisning aflyst
Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at konfirmandundervisningen er aflyst på onsdag.

Mellemgruppen på langfart tirsdag
Husk at mellemgruppen skal påå langfart på tirsdag og
derfor kommer sent hjem. Se den udleverede seddel. Vi
er hjemme ca. 18.00. Børnene bedes afhentet på skolen.

Mellemgruppe lektier
På grund af biblioteksbesøg er der ingen nye lektier i
matematik
Helle og Susanne

Buskørsel på tirsdag
Da mellemgruppen skal på tur hele dagen, beder vi alle,
som har mulighed for det om at hente jeres børn på skolen efter skoletid. Svend vil køre resten i sin private bil.

Adfærdskampagne i bussen
Vi døjer en del med uro og larm i bussen.
Derfor kører vi fra på mandag en lille kampagne for at
skabe lidt mere ro i bussen.
Vi beder jer forældre om at tale med jeres børn om, at
Svend skal styre bussen og børnene skal styre sig selv.
Bussen er et tilbud, som forudsætter, at man kan forholde sig i ro.

Til mellemgruppens forældre
Vi påtænker at holde en fælles fødselsdagsfest for vores
børn og vil høre, om der er andre, som kunne tænke sig
at holde fødselsdag sammen med Valdemar, Frederik H.
og Niels fredag d. 24. oktober.
Ring/ skriv til Randi på 50986557 eller Dorte på
42201987
Venlig hilsen Dorte og Randi

Til storegruppen:
Klubaktiviteterne har i år overhalet klubprogrammet.
Så første klubaften bliver allerede på onsdag d. 24/9 fra
kl. 19-21.
Vi får besøg af koreograf og danselærer Lisa Clark, som
vil undervise os i streetdance.
Så kom og vær med til en aften, hvor der både bliver
plads til dans og hyggeligt samvær.
Klubprogrammet er lige på trapperne, og vil både blive
sendt ud til eleverne,
og lagt på klubbens facebookside (Vilsted Friskoles ungdomsklub) når det er klar.

Knapper!!
Mellem- og storegruppen skal bruge alle slags knapper i
alle farver til kursusfredag. Bidrag modtages gerne.

Rengøring
Vi har flyttet lidt på bemanding af zonerne, således at
ressourcerne er bedre fordelt. Det betyder, at nogle forældre har skiftet zone. Check derfor jeres placering bagerst i infohæftet.
Bente

Tak for boller
Vi har modtaget rigtig meget brød de sidste dage.
Tusind tak til alle jer, som har leveret.
Vi modtager fortsat gerne brød til vores frugtordning store som små portioner. Så hvis du er ”kommet til” at
bage lidt for meget, så er der altid plads i fryseren

Skraldeskole for lillegruppen
Det planlagte forløb på Skraldeskolen for lillegruppen er
midlertidigt udsat. Vi vender tilbage med nye tider senere
på året

Rengøringsplan - se herunder

Røngøring 20/9
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
Barn

Forældre

1

Freja, Anna

Pernille og Michael

1

Mads, Mikkel

Gitte

2

Emma, Mathias

Pernille og Mikael

2

Kai

Tine og George

2

Karen

Janne

3

Lasse

Anja og Ulrik

3

Thea

Sasha Jensen

4

Johanne, Alex

Pernille og Allan

4

Barbara

Lykke og Tobias

Rengøring 27/9
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
Bemanding: Se infohæfte

