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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Tak for indsatsen!
Til alle jer, som var med på arbejdsdagen d. 14/10.
Ca. 26 voksne og 23 børn deltog. (Sidste arbejdsdagsetape er på fredag!)
Også tak til de forældre som i ferien fik ordnet gulv
på 1. sal i SFO’en og til dem, som ordnede gulvet i
bussen!
Venlig hilsen bestyrelsen
Åben Skole!
HUSK at vi har åben skole på torsdag d. 3. november! Vi vil gerne have mange gæster, så vær meget
gerne med til at sprede budskabet! Se i øvrigt vedhæftede invitation.
Nyt fra sundhedsplejen!
På Sundhedsvejen.dk kan l fremover holde jer opdateret med informationer om jeres barns sundhed og trivsel. Her
kan I se højde, vægt, syn og høreprøveresultater, og se hvad
sundhedsplejersken har talt med jeres barn om.
På Sundhedsvejen.dk får I oplysninger om ovenstående ved at
bruge jeres NEM-ID.
Venlig hilsen
Skolesundhedsplejerskerne i Vesthimmerlands Kommune.
Lærer for en dag!
HUSK at der er forberedelsesmøde på onsdag fra kl. 17.00 i
fysik!
Til 1. kl.!
Husk at tjekke lektien i engelsk. Der er lektier efter hver time!
Med venlig hilsen Thea
Til 0. kl.
Der er legetøjsdag på fredag d. 4. november!

Hjemmebesøg i 0. klasse!
Tak for nogle gode og hyggelige hjemmebesøg!
Vi besøger de sidste på mandag.

HUSK svømmetøj hver onsdag!
Lærer for en dag!
Tusind tak til jer, der har meldt jer som lærer for en dag d. 10.-11.
november. Vi mangler stadig en enkelt lærer - formodentlig til 7.
klasse. Ring/skriv meget gerne, hvis du kan hjælpe!
Fritternyt!
Ny voksen i fritteren!
Vores nye medarbejder i fritteren Heidi Haastrup har første arbejdsdag på tirsdag.
Vi glæder os meget til at tage imod hende!

Halloween!
Vi har i denne uge hentet og udskåret græskar. (Se mere i Vesth.
Folkeblad på onsdag!) Det har været sjovt og spændende. Vi afslutter halloween-ugen med ”uhyggelig” filmdag på tirsdag!

Vedhæftede filer!
1) Friskoleforeningen inviterer til dialogmøder om demokratisk dannelse! 2) Invitation til Åben Skole!
Rengøring lørdag d. 29/10:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika 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
Rengøring lørdag d. 05/11:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen g Martin
Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og
Søren Brun, Lars Frederiksen og Helle Müller.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

