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Ugebrev uge 35

Tak for en supergod sensommerfest!

Vedr. standsning og parkering foran skolen.
Vi har siden sommerferien oplevet flere ”usikre”/
potentielt farlige situationer om morgenen pga.
standsende/parkerende biler foran skolen. Af hensyn
til børnenes sikkerhed henstiller vi derfor til, at man
IKKE hverken standser eller parkerer på Troldbjergvej foran skolen om morgenen,
men benytter parkeringspladsen på den modsatte
side af vejen.

Det var rigtig dejligt at opleve, hvordan alle - både
børn og voksne - havde investeret tid og kræfter i at
gøre forberedelser til sensommerfesten
(udklædning, mad og meget mere) og i løbet af aftenen var med til at skabe en god stemning til glæde for alle!
Det var en rigtig god aften, som var med til at unTil mellemgruppen!
derstrege tilstedeværelsen af det stærke fællesskab, Alexander og Valdemar har uddelt fødselsdagsinvitationer til mellemgruppens drenge i dag.
som netop udgør grundstenene i vores skole.
Ny elev.
Mai Marie Hansen begynder på mandag i 3. klasse.
Mai kommer fra Løgstør Skole.
Vi byder Mai og hendes familie hjertelig velkommen!

Til mellemgruppen og 6. kl.
På mandag skal vi til fjorden i blokfagstimerne.
Medbring/ifør jer derfor støvler/sko og påklædning,
som passer til vejret.

Se vedhæftede information vedrørende
Lærer for en dag eller to!
arbejdsdage!
Traditionen tro tager vi også i år af sted på lærerkursus.
Det sker d. 10.-11. november. Vi har der for br ug for
Til lillegruppen!
nogle forældre, som kunne tænke sig at varetage opgaverne
Søndag
d.
11/9
er
der høstgudstjeneste i Vilsted Kirmed børnene de to dage. Flere forældre har allerede meldt
ke.
I
den
forbindelse
har sognepræst John Vestersig, men vi har jo mange børn, så der er brug for endnu
gaard
henvendt
sig
og
spurgt, om nogle af lillegrupnogle ”lærere”! Skriv/ring derfor meget gerne til Sonja for
pe-eleverne
kan
være
med
og synge to høstsange. Vi
nærmere info og tilmelding.
har i skolen øvet sangene med børnene, og på mandag lige efter morgensang kommer Dorte Hollands
Tak for frugt!
(fra bestyrelsen) og øver med de børn, som kunne
Tak til jer, der har været forbi med overskudsfrugt fra hatænke
sig at være med til høstgudstjenesten. Skolens
ven! Det har vi haft meget glæde af.
personale
kan ikke være med, og derfor er det vigVi modtager fortsat gerne frugt mm.
tigt, at de børn, som kommer til høstgudstjenesten,
har forældre/bedsteforældre eller andre voksne med.
Til storegruppen!
Dorte Hollands vil agere ”korleder” for børnene, når
På onsdag deltager vi i det årlige O-løb i Jenle Plantage
de skal synge de to sange. Hvis I har lyst til/
sammen med områdets andre friskoler. Vi tager fra skolen
mulighed
for at være med til høstgudstjenesten, beca. kl. 8.30 og er tilbage ca. kl. 12.30. Herefter følger vi
des
I
tilmelde
jer til Dorte eller til Sonja snarest.
skemaet. HUSK passende påklædning samt en madpakke,
som kan indtages i skoven.
Lørdag d. 10/9 afholder en afdeling fra
hjemmeværnet
øvelse i vores skolegård.
Se vedhæftede filer vedr. hhv. uddannelsesaften og
Man
må
gerne
komme forbi og se på!
stammecafé!
Rengøring lørdag d. 3/9:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Tanja og Ole Jensen, 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 K. Veggerby, Tanja Gregersen
Rengøring lørdag d. 10/9:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og 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!

