Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 45, 2018
Forældre søges til weekendarbejde.
For et par uger siden efterspurgte vi forældre til at hjælpe med færdiggørelsen af vores nybyggeri
og vi har heldigvis fået en del tilbagemeldinger og tak for det.
Der er imidlertid også nogle vi ikke har hørt fra og aktuelt har vi et "hul" den kommende weekend,
hvor vi mangler 4 mand m/k.
Arbejdet består i opsætning af stålgerigter, opsætning af gips, samt lidt forefaldende arbejde.
Arbejdstiden er lørdag fra kl. 08.00 til ca. 14.00.
Det er den kommende tid vi har brug for jeres hjælp, så vi kan få færdiggjort vores nye flotte
byggeri. Hvis du ikke har udfyldt et skema, med hvornår du kan give en hånd med, så gør det nu,
eller send en mail eller SMS til undertegnede om at du gerne vil hjælpe.
På forhånd tak.
Michael Bagge
Tlf. 25530508
Mail: michael.bagge@yahoo.dk
Lærerkursus og ændret deadline for indlæg i ugebrevet
Alle lærere tager afsted på kursus torsdag og fredag i næste uge. En hel flok forældre har meldt sig
til at varetage undervisningen de to dage. Tusind tak til jer! Programmet for dagene er vedhæftet.
Læs det gerne GRUNDIGT igennemJ
På grund af lærerkurset udkommer næste uges ugebrev allerede onsdag. Der er derfor deadline for
indlæg onsdag kl. 10.
Vi holder julefest d. 13. december!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det er 0.-2. klasses forældre, der står for arrangementet.
Arbejdssedler kommer ud sidst i november.
Tak for nogle gode skole/hjem samtalerJ
Vi har stadig lus!

Vedhæftede filer:
- Program for d. 15.-16. november
- Invitation til bedsteforældrejuleklippedag i SFO
- Information om Vilsted Friskoles Ungdomsklub
- Invitation til foredrag med Sofie Münster
- Invitation til minikonfirmandundervisning for elever i 3. kl.

Vilsted Friskole
Klasserne
0. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtalerJ
3. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtalerJ
4. klasse: Tak for nogle rigtig gode skole/hjem samtaler. Hilsen Marianne og Kasper
Alle klasser:
Vi er allerede kommet i julehumør og vi vil traditionen tro rigtig gerne have pakkekalender i
klasserne i december. Vi vil derfor gerne bede om, at alle elever medbringer en gave til 25 kr. Man
må meget gerne skrive på pakken, om den er til en dreng eller en pigeJ
Fritternyt!
Mandag d. 12/11 afholder vi filmdag.
Onsdag d. 14/11 er der kaffe på kanden.
Onsdag d. 5/12 har vi Bedsteforældrejuleklippedag. Indbydelse er vedhæftet.
Rengøring lørdag d. 10/11:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Sine og
Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas,
Gitte og Casper Melin, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Theresa og Thomas Berg Andersen,
Kate og René Thimm
Rengøring lørdag d. 17/11:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Lene og Thomas Andersen, Merete og Thomas Laibjørn, Mette
Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Peter og Hans Hansen, Mathilde
Johansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Line og Lars Torp Roed,
Bettina og Thomas Pedersen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

