18.12.2015

Ugebrev uge 51

Så er årets sidste skoledag på Vilsted Friskole vel overstået, og både børnene og personalet kan se frem til nogle velfortjente fridage. Der er sket rigtig meget på skolen
de seneste måneder - nye lærere, ny leder, stigende elevtal, ombygning, renovering og meget, meget mere.
Som ny på Vilsted Friskole har det været fantastisk dej-

ligt at opleve den kærlighed, som elever, forældre, ansatte og andre fra lokalområdet har til friskolen. Det giver i det store perspektiv vores børn de bedst tænkelige
muligheder for at vokse og udvikle sig.
Tak for et godt halvår! Tak for jeres hjælp, jeres støtte
og jeres imødekommenhed!

Til mellemgruppen!
Kære mellemgruppe, stor ros til alle for jeres indsats med salg af blomster og chokolade. Jeg har pt. Fuldtidsjob i bogholderiet, idet
indbetalingerne ruller ind døgnet rundt. Jeg har kopi af alle bestillingssedler og krydser alle betalinger af. Status er lige nu, at der er
indbetalt godt 25.000,- kr. via mobilepay/swipp/kontooverførsel og 8.400,- kr. i kontanter. Regningerne på hhv. ca. 23.000,- kr. + ca.
8.000,- kr. er betalt, så det er overskuddet, der ruller ind på kontoen fra nu;-) Overskuddet udgør 35% af det samlede salg—altså godt
16.000,- kr.
Hvis der mod forventning mangler indbetalinger, når vi kommer til nytår, giver jeg besked til dem, det drejer sig om.
Jeg siger hermed tak for kampen—super godt gået af jer alle.
Glædelig jul og godt nytår. Hilsen Randi
Nye skemaer!
Fra nytår har vi valgt at lave både ringetider og skemaer om. Vi har ændret lektionsminuttallet frem til kl. 12.30 fra 45 til 60 i forsøget
på at få en bedre udnyttelse af undervisningstiden. Undervisningstiden pr. dag er den samme, som eleverne har haft hidtil. Eleverne
skal stadig møde kl. 8.10 hver dag, og de har fri hver dag, som de plejer. De nye skemaer kan findes på skolens hjemmeside, og eleverne får et eksemplar med hjem den første dag efter ferien. Bemærk at der er to forskellige skemaer for hver klasse: P1 og P2.
P1 gælder for ulige uger og P2 gælder for lige uger.
Til storegruppen!
8. klasses virksomhedspraktik
kommer til at ligge i uge 19.
Med venlig hilsen Thea og Pernille
Fritternyt!
Det har været en hyggelig december. Vi har bagt småkager,
klippet og klistret. Vi har haft besøg af børnehaven, Julie var i
praktik hos os, julemanden har været på besøg og meget mere.
Vi vil lægge lidt billeder ud på Facebook af nogle af alle de
begivenheder.
OBS! Det vil være dejligt, hvis I forældre vil hjælpe børnene
med at få tømt deres rum inden ferien.
Vi ønsker ALLE en rigtig dejlig samt et godt nytår!

Nyt om elever!
I januar får vi tre nye elever og en elev vender tilbage:
Andrea Madsen kommer fra Ranum skole og begynder i 5. klasse.
Hendes lillesøster Johanne begyndte i 2. klasse tidligere på skoleåret. Rigtig hjertelig velkommen til Andrea!
Kasper og Karoline Kajberg Christensen kommer fra Løgstør skole
og begynder i hhv.6. klasse (Kasper) og 1. klasse (Karoline). Rigtig hjertelig velkommen til Karoline, Kasper og deres familie!
Austeja Ikramovas (3. kl.) har de seneste måneder gået på Farsø
Skole og vender nu tilbage til os. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Austeja og hendes familie!

Rengøring.
Lørdag d. 19. december er det følgende hold, der gør rent:
Mette Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindie, Iben Trolle Larsen, Anni
og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergaard,
Christina Bundesen
Lørdag d. 9. januar 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.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!

