VILSTED FRISKOLE
Uge 45, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Lærerkursus!
Så er det lige før, at lærerværelset forlader Vi håber, at I får et par gode dage, mens
skolen for et par dage.
vi er væk:-)
Endnu en gang tusind tak til de forældre
m.fl., som hjælper de to dage. Der er nogle få ændringer i planerne for nogle af
børnene. Se venligst vedhæftede skema.
Til 2. klasse drenge:
Til alle:
Magnus har delt invitationer ud til fødselsdags- Pakker til pakkekalender afleveres sefest d. 18. november.
nest d. 1. december. Pris max 25,- kr. Skriv
meget gerne på, om det er til en pige, en dreng
Til 0. klasse:
eller begge dele.
Skoleskema er vedhæftet.

Til 3. klasse:
Vi har nu afsluttet vores forløb om Ignora og
tager i næste uge atter fat på Den Sikre Læsning. Eleverne har fået en ny kapitelbog, som
skal indpakkes. Husk også at få arbejdsbogen i
tasken igen, hvis den ligger hjemme.
Hilsen Marianne

HUSK svømmetøj
om onsdagen!

Tak for nogle gode skole/hjem samtaler i 6. klasse:-) Til 8. klasse:
Lav uddannelsesplan færdig på
HUSK pakker til kalender gaver senest d. 1. decem- www.minuddannelse.net
ber.
til på tirsdag d. 14/11.
Med venlig hilsen Pernille og Peter (UU)
HUSK inde-idrætstøj om torsdagen.
Fritternyt!
- Vi har filmdag på mandag!
- Onsdag er der børnemøde med det samme,
børnene har fri.

- Vi har kaffe på kanden på torsdag, så kom inden
for:-)
- Pigeklub er udsat til torsdag.
Vedhæftede filer!

1) Skema for i morgen og torsdag, 2) Skema til 0. klasse
Rengøring lørdag d. 11/11:
Pernille og Michael 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 og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 18/11:
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 Berg Andersen, Helle
Bay og Jakob Jakobsen

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

