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Så er vi kommet godt i gang med det nye skoleår. Det var dejligt at se/gense alle børnene.
Fra det seneste bestyrelsesmøde:
Tak til alle jer forældre, som valgte at bruge en 
Der afholdes Åben Skole d. 5. november.
formiddag sammen med os på første skoledag. 
Der er storforældremøde d. 3. februar nærmere info om indhold senere.

Der er et ønske om, at Gimle færdiggøres Fripladsansøgninger:
Ansøgning om fripladstilskud for
det tages op på de kommende forældremøskoleåret 2015/2016 afleveres på
der.
skolens kontor senest d. 1. september. 
Den nye rengøringsplan er vedhæftet
Skemaet kan hentes på skolens
(findes også på hjemmesiden).
hjemmeside under ”Links”.

Der afholdes her i efteråret et visionsmøde
med deltagelse af skolens personale og beRengøring.
Den nye rengøringsplan for dette skoleår er vedhæftet fredagsbrevet.
Alle forældre skiftes til at gøre rent hver 6. lørdag. Man er på et fast rengøringshold og gør rent samme sted
hver gang (zone). Holdlederen (bestyrelsesmedlem) sørger for kaffe og rundstykker lørdag kl. 9, hvor r engøringen udføres, og sørger endvidere for koordinering af rengøringen. Hvis man er forhindret i at komme den
pågældende lørdag, meldes afbud til holdlederen senest dagen før, eller man finder en fra et andet hold at
bytte med. Rengøring på andre tidspunkter end lørdag, kan KUN finde sted efter aftale med holdlederen.
Der henvises desuden til hjemmesiden, hvor rengøringsplan og zoneinddeling findes under links. Er der
spørgsmål vedr rengøring, kontakt Bente Kjærgaard 22380190

Info fra SFO!
SFOen èr er efter en dejlig sommerferie på banen igen. Børnene har fået nye garderoberum. Vi vil gerne bede jer
forældre om at opdatere med ekstra tøj i børnenes kasser.
Vi arbejde med ny aktivitetsplan, så inden længe ligger der nye datoer for svømning osv. på vores hjemmeside.Så
husk at kigge.
Vi har modtage nyt barn i SFOen.Vi ønsker derfor Sofie og hendes familie velkommen.
Ugen er gået med leg, bål hygge med pandekage- bagning,og små kreativiteter.
Alexander og Hjalte har delt fødselsdags invitationer til 3. klasse ud fredag.
Storegruppen
Så er vi kommet godt fra start i storegruppen og Vi vil gerne byde jer forældre til forældremøde tirsdag d.
25 august kl. 19.00.
I den anledning vil vi høre om der er nogen der har lyst til at bage kage og tage med?
Vores overnatning er nu også faldet på plads, det bliver fra onsdag d. 26. til 27. August, hvor vi tager til
Halvorsminde efterskole. Pakkeliste kommer senere.
Mvh. Susanne, Thea og Pernille
Husk at der er forældremøde i lillegruppen på mandag LUS!
d. 17. august fra kl. 19.00. En kage eller to til mødet vil Vi er blevet gjort opmærksomme på, at envære dejligt - så har nogen tid/overskud til at bage, vil kelte af skolens børn har haft lus her efter
det blive taget imod med kyshånd. Kontakt i givet fald

ferien. Vær opmærksomme og kæm gerne
Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer jeres barn/børn, så vi undgår, at lusene
spreder sig.
en rigtig god weekend!

