VILSTED FRISKOLE
Uge 47, 2016

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Nyt fra byggeudvalget!
Som nogle af jer allerede ved, arbejdes der på at finde midler
til at udskifte/renovere den gamle barak, hvor lillegruppen
har klasseværelser.
Vi har forhørt os hos kreditforeningen, og vi fik desværre et
meget klart afslag, hvilket vil sige, at vi ikke kan låne en eneste krone herigennem.
Vi arbejder derfor på at finde alternative finansieringsmuligheder. Hvis der er nogen, som har en god idé i den forbindelse, er I meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Bøger til bibliotek modtages!
Vi vil gerne oprette et lille bibliotek på skolen. Bøgerne skal
kunne bruges til frilæsning og også gerne til forskellige emnearbejder mm. Vi modtager derfor meget gerne både skøn–
og faglitterære bøger, tegneserier mm., som kan være relevante for vores børn og unge at læse.
Så har I et gemt/glemt bibliotek derhjemme, hvorfra I kan
undvære nogle bøger, modtager vi dem meget gerne;-)

Ny elev!
Vi har fået en ny elev i 4. klasse. Hun hedder Johanne og
kommer fra Toppedalskolen.
Vi byder Johanne og hendes familie rigtig hjertelig velkommen!
Dialogmøde d. 1/12!
Man kan stadig nå at melde sig til dialogmødet på Klim Friskole. Tilmelding SENEST i morgen lørdag. Se vedhæftede
invitation, hvor man også finder den e-mailadresse, man skal
skrive til for at tilmelde sig.
HUSK pakkekalendergave SENEST på torsdag!
Gaverne trækkes i de tre grupper, så gaverne skal derfor være
til den gruppe, som man selv går i.
Juleklippedag!
Onsdag d. 30/11 er der familie-juleklippedag. Vi starter med
morgensang kl. 8.10. Der er almindelige timer fra kl. 12.40.
ALLE skal have madpakke med på fredag d. 2/12!

Til alle i lillegruppen!
læsebogen og den dertil hørende arbejdsVi har nu afsluttet vores emne om Tanzania - bogen må bog;-) Godt gået! Torsdag overrakte vi lænu blive derhjemme.
sebogen til 1. klasserne, og arbejdsbøgerne er
samlet sammen til gennemsyn.
Til 2. klasse!
Den første læsning 2 er udleveret og bedes være indpakVi har i denne uge afsluttet hele 3 bøger - Sigma 2A,
ket til mandag.
HUSK svømmetøj hver onsdag!
Til 8. klasse!
I skal i virksomhedspraktik i uge 10 (d. 6.-10. marts).
De officielle papirer udleverer vi, når vi
I skal selv finde virksomheden, hvor I vil i praktik, og I kommer tættere på.
skal selv lave en aftale med dem. Det er en god idé allerede nu at begynde at overveje, hvor det kunne være.
Fritternyt!
Biograftur!
HELE SFO’en tager i biografen d. 12/12. Børnene får popcorn, vand og god julefilm for den nette sum af 20 kr.

Betales ved tilmelding senest d. 8/12. Afgang fra SFO kl.
13.30, retur til SFO ca. kl. 16.10

Vedhæftede filer!
1) Invitation til dialogmøde.
Rengøring lørdag d. 26/11:
Laila og Claus Sørensen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael
Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Berg Andersen, Helle Bay og
Jakob Jakobsen
Rengøring lørdag d. 3/12:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib
Andersen, Bettina og Thomas Pedersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

