Fælles information!

Ugebrev uge 40

Ikke alle læser ugebrevet.
Vi er på skolen udfordrede på, at der er en hel del forældre, som
ikke læser ugebrevet hver uge, og vi oplever i den sammenhæng, at
en del forældre ikke får de nødvendige oplysninger i relation til
deres barns/børns hverdag på skolen. Vi forsøger os med et anderledes layout, som har til formål at øge læsevenligheden. Vi håber,
at det kan være med til at gøre vores ugebrev mere attraktivt, så
flere får det læst.
Fra bestyrelsen.
Der har været bestyrelsesmøde i den forgangne uge, og blandt andet følgende var på dagsordenen:
- Åben Skole d. 3. november kl. 16-19.
- Der arbejdes med at undersøge mulighederne for at oprette en
prøvefri 9. klasse - måske allerede fra august 2017. Alle forældre
vil senere på året modtage en invitation til et møde, med netop det
på dagsordenen.
Ny sundhedsplejerske
Vi har fået meddelelse om, at vi får ny sundhedsplejerske, da Lone
Riisgaard-Jensen har opsagt sin stilling ved Vesthimmerlands
Kommune. De aftaler, som er lavet med Lone Riisgaard-Jensen i
relation til hendes funktion som sundhedsplejerske hos os, bortfalder. I får naturligvis besked, når den nye sundhedsplejerske er fundet.

Vedr. jernindsamling.
Der må IKKE afleveres køleskabe og frysere ved jerncontaineren
på skolen, da disse skal leveres til genbrugspladsen pga. miljølovgivningen.
Derudover vil jeg gerne rose for alt det ”gode” jern, som er blevet
afleveret i containeren, og som skaffer skolen ”gode” penge.
Merete
HJÆÆLP! Vi mangler stadig ”lærere” til d. 10.-11. november.
Som det kan ses på vedhæftede skema, mangler vi stadig 3 lærere
om torsdagen (storegruppen) og 3 lærere om fredagen
(storegruppen + 0. kl.). Vi håber meget, at nogen har mulighed for
at give en hånd med!
HUSK idrætstøj fredag!
Fredag skal alle børn motionere. Mød omklædt! Nogle skal løbe
og andre skal cykle. Hvis man skal cykle, skal man huske at medbringe cykel + hjelm. Alle, som cykler, skal naturligvis bære cykelhjelm.
STOR TAK til bestyrelsen!
En stor tak fra alle medarbejdere på Vilsted Friskole til bestyrelsen
for deres fejring af os d. 5. oktober. Dagen kendes på skoler landet
over som ”Lærerens dag”, men på Vilsted Friskole var det hele
personalegruppen, som blev fejret med flag, rundstykker og en
personlig hilsen fra formanden.

Lille Virgil
I næste uge arbejder vi meget kreativt med Lille Virgil. Det inkluderer blandt andet, at børnene skal male. Så lad evt. det nyeste tøj
blive hjemme.

Mælkekartoner
… efterlyses. Tomme og rengjorte - gerne mandag.
Kan afleveres til Mette, Lea eller Peter.
HUSK! Mød omklædt på fredag. Alle skal løbe/gå.

Afslutning for minikonfirmander.
Der er afslutning for minikonfirmanderne i Vilsted Kirke på søndag
d. 9. oktober kl. 11.00.
Tak for nogle gode skole/hjem-samtaler!
Vi glæder os til hjemmebesøgene i næste uge!

HUSK cykel og cykelhjelm onsdag til tr iathlon. Mød omklædt - gerne i Rønbjerg kl. 8.30!
Husk også cykel og cykelhjelm fredag til motionsdag,
(hvis man skal cykle).

Ungdomsklubben informerer.
Nu er vi klar med information om næste uges foredrag i ungdomsklubben.
På tirsdag d. 11. oktober 2016 mødes vi på skolen, hvor vi har fået
en medarbejder fra en institution i Aars til at komme og fortælle
om hans arbejde med unge mennesker og de udfordringer, som I
står over for i de kommende år.
Mød stærkt op til en spændende aften.
Efter dette foredrag er der dømt fri hygge indtil kl. 21.00.

Vi glæder os til at se jer.
På gensyn!
Tak for nogle gode skole/hjem-samtaler!
HUSK cykel og cykelhjelm onsdag til tr iathlon - mød omklædt gerne i Rønbjerg kl. 8.30!
Husk også cykel og cykelhjelm fredag til motionsdag, (hvis man
skal cykle).

Fritternyt!
Vi har afholdt den første filmdag, børdeltager i svømning.
nene valgte mellem 3 film, "Ups, hvor er arHUSK, SFO er lukket i uge 42.
ken" blev vinderen. Næste filmdag er d. 1/11. Mandag d. 17/10 tager vi til Strandby, for at hente græskar til voTorsdag d. 13/10 skal 2. Klasse + 3. Klasse + res Halloween uge.
"klip" børn til svømning. "Klip" skal tilmeldes Efterlysning af halloween kager til forældrekaffe d. 28/10. Har
senest tirsdag d 11/10 om de ønsker at deltage. man lyst til at hjælpe, må man gerne henvende sig i sfo eller på
Afg fra skolen kl. 13.40, HUSK at børnene skal hentes i Rønbjerg mail til mette@vilstedfriskole.dk
kl 15.45, ved "skolesvømning" indgangen. Vi forventer at alle børn
Vedhæftede filer!
1) Foreløbigt skema for 10.-11. november, 2) skema for emneugen i næste uge.
Rengøring lørdag d. 08/10:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina
Petersen og Hans Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen,
Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 15/10:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær,
Teresa og Ole Mortensen, Anni g Morten Georgsen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Ove og Charlotte Larsen,
Tanja Gregersen og
Pepe La Torraca.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

