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Vilsted Friskoles ugebrev

Fra bestyrelsen!
Julie Wellejus er pga. manglende tid trådt ud af bestyrelsen. Vi takker Julie for hendes indsats. Mikael Vittrup er trådt ind i stedet for Julie. Vi byder Mikael hjertelig velkommen i bestyrelsen!

Flis-maskine!
Er der en, der har en lille flis-maskine, som jeg må låne
en eftermiddag efter skoletid? Så vil jeg blive meget
glad, og Grønnegården (uden for fysik) vil blive endnu
pænere:-)
Hilsen Pernille

Magasinet Friskolen kan læses gratis!
Friskoleforeningens blad Magasinet Friskolen kan læses Brødbagere
af alle via en gratis app (søg i app store på Magasinet
Tusind tak for jeres positive tilbagemeldinger vedr.
Friskolen).
brødbagning:-) Hvis der stadig er nogen derude, som
har tid og lyst til at bage til os, må I meget gerne give
Arbejdsdag!
lyd.
HUSK at respondere på invitationen til arbejdsdagen d.
6. oktober. Se vedhæftede:-)
Lærere til d. 9-10/11
Tusind tak til jer, der kommer og hjælper de to dage,
Ugebrevet udkommer på onsdag!
hvor lærerværelset er på kursus. Vi mangler stadig 1-2
Da redaktøren af ugebrevet er på lederkonvent torsdag lærere til lillegruppen og 1-2 lærere til storegruppen.
og fredag i næste uge, udsendes ugebrevet onsdag, og
deadline for indlæg flyttes til onsdag kl. 10.

Elevrådsnyt!
Skolen har fået nyt frikvarterslegetøj (sjippetov, elastikker, hinkesten og frisbees). Pas godt på det og kom
gerne med gode idéer til lege.
Elevrådet vil ind imellem fortælle om og vise forskellige lege.

Opfordring til alle forældre!
Vil I være søde ikke at parkere ved siden af forskolen
foran cykelskuret om morgenen og om eftermiddagen.
Det er nemlig rigtig svært at komme ud med sin cykel,
når der holder en bil.

Lillegruppen tager på biblioteket på torsdag:-)

Til 2. klasse:
Børnene skal meget gerne medbringe en
lineal med mm-inddeling til matematiktimerne. Hilsen Pernille

5. klasse skal have idrætstøj med i morgen fredag.

Fritternyt!
Se vedhæftede aktivitetsplan.
Onsdag d. 20/9 har vi kaffe på kanden:-)
Vedhæftede filer!

1) Info vedr. arbejdsdag d. 6. oktober, 2) Orientering fra Friskolernes Hus vedr. optag af elever fra prøvefri skoler
på gymnasiale uddannelser, 3) Invitation til Skydesportens Dag lørdag d. 14. oktober, 4) Aktivitetsplan for SFO
Rengøring lørdag d. 16/9:
Michael og Pernille Bagge, Mette og Carl Lolholm, Pernille og Allan Maansen, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois
og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne g Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje
Rengøring lørdag d. 23/9:
Didde og Christian Gregersen, 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 Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen

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

