24.10.2014

Ugebrev

Arbejdsdag
Husk arbejdsdagen i morgen - lørdag den 25/10
Vi glæder os til at se jer - kaffen er klar kl 9.00
Bestyrelsen
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.
Foreløbig har vi hørt fra Lisa, Christina, Bente og
Jørn. Det er desværre ikke helt nok (selvom de er
dygtige:-) så vi vil rigtig gerne høre fra flere.
Desværre er min seddel blevet væk, så hvis flere
end ovennævnte allerede har givet tilsagn, så giv
endelig lyd.
Velkommen til Kasper
I mandags startede Kasper i praktik som lærer her
hos os. Kasper kommer fra Aalborg Seminarum.
Vi byder velkommen til Kasper og glæder os til samarbejdet.

Kære Lillegruppe og Lillegruppeforældre.
Forældrerådet vil gerne invitere alle til en fællesspisningsaften fredag d. 7. november kl18.00.
Hver familie medbringer :
• En ret der svarer til det antal man kommer
• Drikkevarer
• Service og bestik, - også ”ta-tøj” til maden
Vi stiller borde op og ryder væk i fællesskab :)
Forældrerådet håber på at vi i fællesskab allerede
ved denne lejlighed kan drøfte Luciabod. Altså hvad
vi har lyst til at sælge, om der er noget vi kan forberede i fællesskab osv.
Vi håber på at mange kan og har lyst og tid til at være med :)
Venlig hilsen Forældrerådet.
Rengøring 25/10
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
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Børn
Kaare
Esmaralda
Nicoline
Jason
Asta
Frederik
Daniel
Mikkel
Emma, Julie
Lai, Liv

Forældre
Bente og Karsten
Pernille, Morten
Theresa og Ole
Eva
Lene og Kurt
Mette og Carl
Olga og Søren
Mette og Per
Susanne og Kim
Lene og Thomas

Velkommen til Mona:
I mandags startede Mona i virksomhedspraktik på
Vilsted Friskole.
Velkommen til Mona - vi ser frem til samarbejdet.

Rengøring: 1/11
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89

Brev til lillegruppe:
Lillegruppen har fået et brev fra Skraldeskolen husk at kigge i postmappen
Samtaler i 5/6. klasse:
Husk at vi holder samtaler på tirsdag.
Gudstjeneste for minikonfirmander
Undervisningen for minikonfirmander er slut, og på
søndag er der afsluttende gudstjeneste kl 11.00.
Alle er velkomne
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Signe
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Mathias L

Hanne og Levin
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Malthe G

Anni og Morten
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Benjamin
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Hjalte, Linus

Morten, Cindie
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Kr., Anita, Anders

Pia og Preben
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Alexander

Stina og Richard
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Rasmus

Anette og Henrik
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Johan, Sara

Anne M og Morten
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Anders,Noah, Nikita Christina og Jørgen

