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Så blev det endelig december…
Julepynten er fundet frem, og vi er for alvor begyndt at
glæde os til jul!
Betteør er også kommet frem af sit skjul, og han forsøger at finde sig til rette i alt det, som har ændret sig siden, han gik i hi for snart et år siden. Vi er sikre på, at
det nok skal lykkes ham, og vi følger spændt udviklingen hver morgen til morgensamling.

Flere friskoler i nærområdet?
Som det er kendt fra dagspressen, har kommunalpolitikerne besluttet at lukke flere af kommunens folkeskoler.
Der arbejdes i øjeblikket flere steder på at etablere en
friskole, og der har været gisninger om hvilken betydning dette har og evt. måtte få for Vilsted Friskole. Nogle af gisningerne er blevet til rygter, og disse rygter er i
løbet af den seneste uge nået til os. Rygterne handler
konkret om, at Vilsted Friskole skal lægges sammen
Denne uge har i høj grad båret præg af forberedelser til med Overlade Friskole, og at Overlade Friskole skal
Luciafesten, som afholdes i aften fredag d. 4. december være en underafdeling af Vilsted Friskole.
kl. 19.00-21.00 (entré for voksne 20,- kr.). Det tyder Ingen af delene har rod i virkeligheden. Det har aldrig
på, at vi bliver rigtig mange til festen, og vi har derfor
været på tale, at Vilsted Friskole skulle sammenlægges
lavet en lidt anderledes placering af boder mm. i forhold med andre friskoler, og det har heller aldrig været på
til de tidligere år. I store træk er festen dog opbygget
tale, at der skal skabes underafdelinger af skolen. Vi
helt i tråd med traditionen, og vi glæder os meget til at byder alle nye friskoler hjertelig velkomne. På Vilsted
byde jer velkommen!
Friskole er vi meget interesserede i et godt og nært samarbejde med de nye friskoler, og vi ønsker dem god
vind i sejlene!

Fritternyt!
Vi har været i biografen, det var en rigtig god tur. Der
var stor tilslutning, i alt var 54 dejlige børn med. Dejligt
at det kunne blive til så mange.
På mandag skal vi hygge sammen med børnehaven
”Storkereden”. Det glæder vi os til.
Rettelse!
Alle børn har fået en aktivitetsplan med hjem for december, dertil også en indbydelse til vores bedsteforældredag. Vi gør opmærksom på at dato i selve indbydelsen er FORKERT! Der kommer en ny indbydelse. Den
rigtige dato står i aktivitetsplanen.

Til lillegruppen!
På mandag får lillegruppen besøg af Oswin. Oswin
kommer fra Ranum Skole og skal gå hos os i 2. kl.
fra d. 4. januar. Oswin vil gerne lære sine nye klassekammerater lidt at kende, inden han starter hos
os, så han er med i 2. klasse/lillegruppen hele dagen.

Ugens gode tilbud!
Mellemgruppen går Luciaoptog i Vilsted Kirke på
søndag kl. 11.00.
Kom og vær med og se det smukke optog!

Rengøring.
Lørdag d. 5. december er det følgende hold, der gør rent:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim
Pedersen, Flemming Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte
Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen
Lørdag d. 12. december er det følgende hold:
Bente og Carsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Malene R.
Jensen og Bjarne Boll T., Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

