28.08.2015

Ugebrev uge 35

Morgensang.

Fripladsansøgninger:

Som bekendt synger vi morgensang mandag,
onsdag og fredag, og det er dejligt, at nogle forældre har lyst og tid til at være med. Under
morgensangen sidder hest og føl sammen, og vi
vil gerne bede de forældre, som deltager i morgensangen, om at hjælpe deres børn (særligt de
yngste) med at finde deres hest, så hest og føl
kan sidde sammen. Tak.

Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret
2015/2016 afleveres på skolens kontor senest d.
1. september. Skemaet kan hentes på skolens
hjemmeside under ”Links”. Et print kan også
afhentes på skolens kontor.

Ny adresse? Nyt telefonnummer?
Har nogle af vores elever fået ny adresse i løbet af sommeren,
og er der forældre, der har fået nyt telefonnummer, vil vi gerne have besked snarest, så årets infohæfte kan komme ud med
så få fejl som muligt. Vedhæftet er en liste med de oplysninger,
vi har på jer nu.
Hæftet udkommer ifølge planen i løbet af uge 37.

Fra mellemgruppen:

Fra storegruppen:
Tusind tak for en dejlig tur til Halvorsminde, der
var et rigtigt godt aktivitetsprogram til os og vi
havde nogle skønne oplevelser.
Vh. Susanne og Pernille

HUSK at der er legetøjstime på torsdag!

UU-vejleder på besøg i 8. klasse.
Ungdommens Uddannelsesvejledning besøger på
mandag d. 31. august i 3. lektion vores 8. kl. Besøget handler om vejledning i forbindelse med elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder og –
ønsker.

Fælles fødselsdag?
Kunne nogen fra 1. klasse tænke sig at holde fælles fødselsdagsfest i legelandet i Rønbjerg, er Jasons mor Eva
Hansen meget interesseret i at høre fra jer. Hun kan
kontaktes på mobil nr. 29 87 86 73

Konfirmandundervisning.
Konfirmandundervisningen for elever i 7. klasse
foregår onsdage kl. 8.10-09.25 i Gimle. Første
gang er på onsdag d. 2. september. Undervisningen varetages af sognepræst John Vestergaard.

Husk at der er forældremøde i mellemgruppen på tirsdag d. 1. september kl. 19.00.

Fra lillegruppen:

Rengøring.
Lørdag d. 29. august er det følgende hold, der gør rent:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibhørn, Austra og Vitalijus Ikramovas, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen,
Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen
Lørdag d. 5. september er det følgende hold:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming
Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja
Grregersen, Helle Müller, Joan og Chr. Agesen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer
en rigtig god weekend!

