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En supergod, spændende, svedende og oplysende emneuge er netop afsluttet. Der er blevet arbejdet hårdt både
kropsligt og mentalt, og der er blandt andet sat de vildeste rekorder i alle mulige og umulige discipliner. Vilsted Friskoles Rekordbog har set dagens lys, og det bliver spændende at følge i de kommende år, om der vil
være nogen, der kan slå rekorden fx i kast med bildæk,
mooncar-ræs, fodstand på én fod på en stol, som står på
et vippebræt, stilleleg eller en af de mange andre sjove,
fantasifulde discipliner.
Det har været virkelig dejligt at se vores dejlige unger
boltre sig i de mange forskellige fysiske aktiviteter i løbet af ugen.









Fra bestyrelsen!
Evt. løsning af problemerne med parkering af
personbiler på bussens parkeringsplads og kørsel med personbiler forbi barakken til børnehaven i skoletiden blev drøftet.
Kastanietræet i fritterhaven er blevet sygt. Det
blev derfor besluttet, at det i løbet af efteråret
skal saves ned.
Pladsudfordringerne i storegruppen blev drøftet . Der indhentes tilbud på forskellige løsningsmuligheder.
Vi holder Åben Skole d. 5. november. Der annonceres blandt andet på Facebook.
En revideret udgave af rengøringsplanen kan
findes på hjemmesiden.
Til lillegruppen!
Se vedhæftede fil vedr. 1.-2.klassernes skole-hjem
samtaler, der vil blive afholdt i uge 43 og 44 - vær
opmærksom på, at vi har flyttet datoerne for disse i
forhold til uddelt årsplan pga øvrige møder.
Marianne og Peter

Et lille hjertesuk!
Vi oplever desværre, at en del elever får lov at holde fri
enkelte eller flere dage i løbet af emneugen. Det synes
vi er rigtig ærgerligt, fordi børnene netop i en sådan uge
har mulighed for at udforske og udvikle nogle af de sider af sig selv, som vi ikke har så god tid til at have fokus på i det daglige. Vi respekterer naturligvis, at det er
jer forældre, der afgør, om jeres barn kan være med eller ej en sådan uge, men vi vil hermed gerne opfordre
til, at undervisningen i emneuger prioriteres lige så højt
som undervisningen i de øvrige uger.

Til mellemgruppen!
Vær opmærksomme på at alle drenge i mellemgruppen har fået invitation til fødselsdagsfest for
Valdemar og Frederik.
Til storegruppen!
Så skal der samles penge ind til vores rejse….
Derfor har vi anskaffet os nogle julekalendere
fra Børns Vilkår – Formår vi at sælge 600 stk.,
kan vi tjene 12.000 kr. Jeg ved, det er mange,
med lad os give det et forsøg. Pengene gives til
Theresa. De overskydende sender jeg retur…
Prisen pr. kalender er 40 kr.
Så glædelig for-jul J og sælg bare alle dem, I
kan….Løber i tør så sms Theresa på tlf. nr:
40 33 07 67
TAK
Theresa

Rengøring.
Lørdag d. 10. oktober er det følgende hold, der gør rent:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og
Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib
Andersen
Lørdag d. 24 oktober 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
Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen

HUSK at der er halloweenfest torsdag d. 29. oktober!
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Praktikant!
Fra uge 43 (dvs. lige efter efterårsferien) til og med
uge 48 har vi fornøjelsen af at have en praktikant
næsten fuld tid på skolen. Hun hedder Stine, og hun
vil selv præsentere sig nærmere for børnene, når
hun møder dem.
Stine kommer til at arbejde med fagene engelsk og
tysk samt være i køkkenet med nogle af eleverne fra
storegruppen og mellemgruppen. Noget af tiden vil
hun være sammen med den lærer, klassen har i forvejen og andre gange vil hun skulle forestå undervisningen alene.
Stine var på besøg hos os og har fulgt undervisningen en hel dag i løbet af ugen, og hun glæder sig
meget til at komme i gang.
Vi byder Stine velkommen og håber, at hun får en
god og lærerig praktikperiode hos os.
Afsked/velkomst elever.
Vi mener, at det er interessant for jer forældre at vide
lidt om, hvilke nye elever, der kommer til os og hvilke elever, der forlader os. Derfor vil vi fremadrettet
prøve at holde jer orienteret løbende.
I perioden fra sommerferien og til nu har vi fået følgende elever:
Nanna til 5. kl. fra Løgstør Skole, Stig til 7. kl. fra
Løgstør Skole, Sofie til 3. kl. fra Løgstør Skole, Frederikke til 6. kl. fra Ranum Skole.
Vi byder de ”nye” familier hjertelig velkomne.
Vi har sagt farvel til følgende elever:
Sofie fra 3. kl. er rejst tilbage til Løgstør Skole,
Austeja fra 3. kl. er rejst til Farsø Skole
Vi ønsker dem og deres respektive familier held og
lykke fremover.

Personalet på Vilsted Friskole
ønsker jer en
rigtig god efterårsferie!

Fritternyt!
Tusind tak for al den opbakning forældre og børn
viste i vores projekt BAG FOR EN SAG. Vores donation nåede op på ca. 800,- kr. Det er vi stolte af. Vi
vil modtage et flot diplom fra Børns Vilkår.
Efterlysning! Magnus fr a 0. kl. efter lyser et par
joggingbukser fra mærket Mads og Mette. De er
mørke med stjerne ned af siderne.

KURSUSDAGE!
Kære forældre,
D. 12.-14. november afholder hele lærerværelset
kursusdage.
Traditionen tro er det jer forældre, der overtager skolen/undervisningen de to skoledage, det
drejer sig om.
Vi vil derfor gerne snarest muligt høre fra jer,
der har mulighed for at hjælpe til.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Med venlig hilsen
Lærerværelset

