03.10.2014

Ugebrev

Emneuge

Ikke flere toiletruller - tak.

I næste uge holder vi emneuge med temaet ”Hele verden i
Skole”, som handler om motion.
Huskeliste: - Medbring cykel og cykelhjelm, hvis du skal
cykle mandag.
- Praktisk madpakke - ikke microbølgemad
- også madpakke fredag
- ændrede møde- og bustider
Programmet for ugen er vedhæftet - bemærk ændrede mødetider. SFO åbner, når skoledagen er slut.
Bussen kører som følger:
Mandag normalt, tirs - ons - tors 12.50 samt 14.20, fredag
12.15.
Vi kunne godt tænke os et par bradepandekager til mellem–
og storegruppen mandag, hvis der er nogen, som vil betænke os:-) På forhånd tak!
Mandag bliver mellemgruppens cykler transporteret tilbage
til skolen efter triathlon. Storegruppen cykler tilbage til skolen, hvor der er fælles afslutning. Hvis dit barn skal cykle
direkte hjem, så giv venligst besked til Marianne 25325945

Tusind tak for de mange bidrag til vores toiletrulle indsamling. Vi har nu opnået tilstrækkeligt antal.

Arbejdsdag
Som lovet i ugebrevet er der nu valgt arbejdsdag ud fra flest
tilmeldte:
Det bliver lørdag d. 25. oktober kl. 9.00.
Er der andre, der kan komme dén dag, er Doodle´n stadig
åben for tilmelding :-)
I, der ikke kan d. 25/10, er velkommen til at høre Laila:
40607224 eller Ulrik: 30985180, hvis I har et par timer i
overskud på et tidspunkt til at svinge en pensel.
Nøgle kan lånes og malergrej/øl/sodavand er klar:-)
SFO-nyt
Vi arbejder i tiden med smykke-værksted, og børnene har
lavet mange fine ting, som bliver udstillet til forældre kaffedag på torsdag d 9.okt. fra kl. 14.00-16.00 .
I uge 42 holder SFOén lukket.

Forældrene overtager skolen!!!
- altså for et par dage:-)
Lærerne skal nemlig på kursus og inspirationstur dagene 13.
og 14/11.
Der er tradition for, at forældrene kommer og overtager
skolen, og laver forskellige aktiviteter med eleverne. Det
kan være besøg på arbejdsplads eller det kan være den fødselsdag, som man aldrig fik holdt - eller det kan være noget
helt tredje.
Hvis du har lyst til at hjælpe til med at passe skolen, så ring
eller skriv til 61260339.
Hvis du har tid - men ingen idéer, så ring alligevel. Så hjælper vi gerne med et par idéer.

Idræt for mellem– og storegruppe
Mellemgruppen starter svømning efter ferien.
Husk svømmetøj.
Storegruppen starter idræt i hallen i Ranum efter ferien.
Husk indendørstøj.

Lillegruppe
Onsdag i uge 43 tager vi på Skraldeskolen. Medbring derfor
en lille taske til madpakke og drikkedunk.
1.-2.klasse har engelsk bagefter, så husk bøger.

Arrangementer
Vi gør opmærksom på et par arrangementer:
Foredrag arrangeret af LC og sogneaften arrangeret af Vilsted Menighedsråd. Se vedhæftede

Serviceinfo
Ugebrevet udkommer ikke næste uge, da Jens Chr ikke er
hjemme hele ugen. Har du brug for at kontakte skolen, kan
Susanne kontaktes på 20879880, hvis ikke kontoret svarer.

God weekend
Rengøring: 4/10
Tovholder: Ulrik Pedersen: 30 98 51 80
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Barn
Cecilia, Helena
Signe, Simon, Anna
Violet
Emma H
Emma K
Stine
Freja
Andreas
Alexander

Forældre
Diana og Ulrik
Merete og Thomas
Ann og Per
Tina og Hans
Ellen
Helle og Bent
Heidi og Stefan
Betina og Lars
Mette og Ib

Rengøring :
Tovholder: Martin Laursen, 30 31 36
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Barn
Emma, Noah
Alexsander
Caroline
Frederikke, Josefine
Nicklas
Mille
Magnus
Kath, Valdem, Fred.
Lilian, Alexander
Emilie

Forældre
Eva og Martin
Janne og Lene
Elin
Maja og Kim
Jette og Evan
Helle
Ulla og Karl
Dorthe og Sonny
Tanja. Peppe
Joan og Christian

Skema motionsugen 2014

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lillegruppe

Mellemgruppe

Storgruppe

8.00 – 8.45
Morgensang(SG)

8.00 – 8.45
Morgensang(SG)

8.00 – 8.45
Morgensang(SG)

9.00 – 12.45
Aalestrup
bevægelsenspark

9.00 – 13.45
Triathlon

9.00 – 13.45
Triathlon

8.00 – 8.45
Morgensang(HI)

8.00 – 8.45
Morgensang(HI)

8.00 – 8.45
Morgensang(HI)

9.00 – 12.45
Motorik

9.00 – 12.45
Hele verden i skole

9.00 – 12.45
Hele verden i skole

8.00 – 8.45
Morgensang(MS)

8.00 – 8.45
Morgensang(MS)

8.00 – 8.45
Morgensang(MS)

9.00 – 12.45
Orienteringsløb

9.00 – 12.45
Orienteringsløb

9.00 – 12.45
Orienteringsløb

8.00 – 8.45
Morgensang(TN)

8.00 – 8.45
Morgensang(TN)

8.00 – 8.45
Morgensang(TN)

9.00 – 12.45
Musical - SkørbækEjdrup

9.00 – 12.45
Hele verden i skole

9.00 – 12.45
Hele verden i skole

8.00 – 8.45
Fælles opvarmning

8.00 – 8.45
Fælles opvarmning

8.00 – 8.45
Fælles opvarmning

9.00 – 12.00
Motionsløb

9.00 – 12.00
Motionsløb

9.00 – 12.00
Motionsløb

