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Vi kan efter denne uge blandt andet se tilbage
på et godt og meget velbesøgt Åben Skolearrangement. Som noget nyt havde vi denne
gang valgt at lade nogle af vores elever vise gæsterne rundt. Det virkede rigtig godt, og de unge
mennesker havde rigeligt at se til. Der opstod
flere gange i løbet af eftermiddagen kø for at få
en rundviser. Heldigvis kunne ventetiden slås
ihjel med en snak med lærerne, en kop kaffe og
for de yngstes vedkommende en tur i salen,

hvor forskellige legeredskaber var fundet frem.
Omkring 75 lagde vejen forbi i løbet af eftermiddagen - af dem valgte ca. en tredjedel at deltage i fællesspisningen fra kl. 18. Inden aftenen
var omme, var 16 elever indskrevet til kommende 0. klasse, og der var også stor interesse for de
øvrige årgange. Det er vi rigtig glade for, og vi
glæder os til at byde alle de nye elever velkomne!

HJÆLP!
Vi mangler brød igen.
Har nogen mulighed for at bage en omgang brød/boller eller lign. til børnenes formiddagsfrugt, er I mere end
velkomne!

Til storegruppen!
Vi vil gerne opfordre jer til at tage hjemmesko/
hyggestrømper med i skole, da gulvet i denne mørke, kolde tid godt kan være koldt og nogle gange
også fugtigt.
Med venlig hilsen Thea og Pernille
Vores sangbøger mangler omslag!
Hvis nogen har tid/lyst til at hjælpe med at sy om-

slag til vores sangbøger, hører vi gerne fra jer!
Med venlig hilsen Pernille Maansen

KURSUSDAGE!
Kære forældre,
Tak til jer, der har meldt jer
til at overtage skolen torsdag og fredag d. 12.-13.
november.
Vi har nu tilstrækkelig mange forældre til lillegruppen og til mellemgruppen, men vi kunne
godt bruge en eller to mere til storegruppen.
Med venlig hilsen
Lærerværelset

Rengøring.
Lørdag d. 7. november er det følgende hold, der gør rent:
Mette Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindy, Iben Larsen, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergård, Christina Bundesen
Lørdag d. 14. november er det følgende hold:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Janne Kristensen, Anja og Ulrik Kjær, Sasha Jensen, Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard
og Tobias
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Til lillegruppen!
Kære forældre,
Vi har - både i skolen og i SFO’en - på det seneste fået henvendelser fra nogle af jer, fordi I har oplevet, at
jeres barn/børn ikke har overtøj på, når de er udenfor. Vi siger til børnene hver dag, at de skal tage overtøj
på, når de går ud, og når vi møder et barn, som ikke er tilstrækkelig varmt klædt på, beder vi ham/hende om
at gå ind og få jakke på. Vi forventer, at børnene selv kan tage det nødvendige overtøj på, inden de går ud.
Vi hjælper selvfølgelig gerne, hvis der er en lynlås, der driller eller lignende. Vi forventer også, at børnene
tager overtøj på, når vi beder dem om det. Vi taler naturligvis med børnene om vigtigheden af, at de tager
overtøjet på og beholder det på, når de er udenfor. Vi håber, at I vil gøre det samme, og at vi på den måde
ved fælles hjælp kan støtte op om, at alle børn får nogle sunde ”overtøjsvaner”.

Indsamling af låg og kuglepenne/tuscher.
Vi vil gerne opfordre alle til at hjælpe os med at indsamle plastic-skruelåg fra youghurt– og mælkekartoner samt kuglepenne, tuscher mm. Dem kan vi nemlig tjene penge på. Vedhæftet er en nærmere beskrivelse.
Vi ved endnu ikke hvor mange penge, det kommer til
at dreje sig om, men pengene vil selvfølgelig gå til
noget, som kommer eleverne til gode.
Det indsamlede afleveres på skolen løbende - man
må altså gerne komme med noget hver dag, men man
må også gerne samle sammen og aflevere fx en gang
om ugen.

Fairness nu! Stop den statslige besparelse
for friskolerne.
Kom til stormøde mandag den 16. november.
Finanslovsforslaget for 2016 vil ramme alle vores
friskoler hårdt på pengepungen. Vi kan stadig nå at
påvirke de sidste beslutninger.
Se vedhæftede invitation!

UGEBREVET I UGE 46
Vær opmærksom på, at ugebrevet i næste
uge udgives allerede onsdag. Det skyldes,
at hele lærerværelset som bekendt er på
kursus torsdag-lørdag. Deadline for indlæg til ugebrevet er derfor
onsdag d. 11. november kl. 12.00
Ny elev:
I denne uge har vi fået en ny elev i 2. klasse. Hun
hedder Johanne og kommer fra Ranum Skole.
Rigtig hjertelig velkommen til Johanne og hendes
familie.

Personalet på
Vilsted Friskole ønsker jer
en rigtig god weekend!

