VILSTED FRISKOLE
Uge 33, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Tak for i aftes!
Tak for det store fremmøde på forældremøderne i aftes. Det var en
rigtig god aften med god og hyggelig stemning alle steder. Det var
dejligt at se jer alle sammen! Også tak til jer, der sprang til og bagte
kager til den lækre kagebuffet:-)

Keyboard søges!
Hvis nogen har et keyboard billigt til salg, må I meget gerne kontakte mig, da vi godt kunne bruge et ekstra i musik:-)
Med venlig hilsen Kasper

Fra forældremødet:
Tablets/telefoner
er tilladt i bussen og i morgenfritteren (om eftermiddagen i SFOen
gælder der SFOens regler) - ellers ikke.
Bibliotek
Vi kører på biblioteket i Løgstør ca. En gang om måneden.
Biblioteksmakkere etableres.
Det er forældrene, der har ansvaret for, at biblioteksbøgerne bliver
afleveret.
Garderobe
Alle børn skal have skiftetøj + regntøj med. Det er ok hvis man har
regntøj enten i SFOens eller i skolens garderobe. Skiftetøj skal helst
være i skolens garderobe. HUSK navn i al børnenes tøj!
Futsko/hjemmesko er en god idé, når det bliver koldt til efteråret.
Vigtigt at give plads til hinanden i garderoben om morgenen, hvor
mange skal ind. Det er en god idé at "kysse farvel" uden for garderoben.

Idrætstøj
Det er vigtigt, at børnene har idrætstøj med. Alle
børn skal klæde om. Indtil efterårsferien er vi som udgangspunkt ude, så idrætstøj efter vejret! Børnene skal så vidt
muligt have nogle ordentlige sko med til idræt - både når de skal
være ude og når de skal være inde.
I lillegruppen bader man ikke efter idræt. Man kan fx have en lille
taske hængende i garderoben med idrætstøjet i.
Forældreråd
Camilla Nøhr (Caroline og Jonathan), Maria Jensen (Silas), Susanne Sørensen (Patrick og Josefine), Mette Svendsen (Sanne),
Tanja Jensen (Josefine), Dorte Wolf (Malthe W)

Blokfag på tirsdag
I forbindelse med vores stenalder-emne skal vi hele tirsdag på Ertebølle Centeret, hvor vi har booket et spændende undervisningsforløb. Alt foregår udendørs. HUSK derfor praktisk tøj (evt. regntøj +

støvler) samt lille taske med madpakke og drikkedunk. Eleverne behøver ikke medbringe deres almindelige skoletaske.
Hilsen Marianne og Peter

Til kalenderen:
31/8 Skolefoto
6/9 O-løb
26/10 Halloweenfest
23/11 Storforældremøde
14/12 Julefest
Uge 5 Praktik
Uge 12 + fredag uge 11 Projekt
Uge 16 Brobygning
Uge 20+21 Musical
Uge 23 Lejr

Til 8. klasse:
Onsdag d. 6/9 kl. 17-19 kommer UU og informerer om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplan mm. Det er vigtigt, at alle hjem (så vidt det overhovedet
er muligt) er repræsenteret med mindst én forælder, så I kan være
ordentligt klædt på til at støtte jeres barn bedst muligt i den forberedende proces frem mod ungdomsuddannelserne.

Til jer der ikke kunne deltage på forældremødet i aftes: Årsplaner,
kageplan og praktiksedler kan hentes hos Pernille og Kasper

Der ligger en redigeret årsplan i børnenes postmapper:-)
Legegruppeplanen udkommer snarest.
Vi glæder os meget til pyjamasparty i aften:0)

Til hele storegruppen:
Som noget nyt starter vi et musikvalghold op for elever i storegruppen. Undervisningen vil have samspil som omdrejningspunkt. Det
foregår om onsdagen kl. 14.15-15.00. Det ligger dermed efter almindelig skoletid, og man kan derfor IKKE køre med bussen hjem.
Vil man gerne være med, bedes man kontakte Kasper senest på
mandag d. 21/8:-)

Fritternyt!

Vedhæftede filer!

Rengøring lørdag d. 19/8:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune
Kjær, Teresa g Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen.
Rengøring lørdag d. 26/8:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika Paulsen og Ronnie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen,
Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen

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

