VILSTED FRISKOLE
Uge 39, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Fra bestyrelsen
Så er det lige om lidt, vi har arbejdsdag:-)
Man kan stadig nå at tilmelde sig - tak til alle jer,
der allerede har gjort det:-)

Idrætsemneuge uge 41:
- Skema for ugen er vedhæftet.
Vedr. triatlon om mandagen d. 9/10
har mellem– og storegruppen triatlon. Vi møder i RønLærere til d. 9-10/11
bjerg kl. 8.10 (med cykler). Har man ikke mulighed for
Tusind tak til jer, der kommer og hjælper de to dage,
at møde i Rønbjerg med cykel, vil vi gerne vide det sehvor lærerværelset er på kursus. Vi har næsten alle de
nest torsdag d. 5. oktober på lea@vilstedfriskole.dk Vi
lærere, vi skal bruge. Vi mangler dog stadig en enkelt
vil meget gerne have hjælp af forældre til at stå ved forlærer til storegruppen om torsdagen d. 9/11 og 1-2 lære- plejningsdepoter - 1 ved Rønbjerg og
1
re til storegruppen om fredagen d. 10/11.
ved skolen.
Vi har lus!
Så vær gerne meget opmærksomme.

Vedr. motionsdagen fredag d. 13/10
- Aktivitetslisten for motionsdagen om fredagen d.
13/10 er vedhæftet. Tjek meget gerne op på, hvad jeres
Vi har familiegruppedag i morgen!
barn/børn har meldt sig på og tjek fx, at cyklen er klar,
Alle familiegrupperne har fået en seddel om dagens ak- hvis det er den aktivitet, jeres barn skal deltage i.
tiviteter. Mette og Leas familiegrupper skal have uden- Også her vil vi gerne have hjælp fra forældre ved fordørs tøj med, da vi skal i skoven.
plejningsdepoter, så skriv meget gerne til
Vi slutter af med hest/føl-læsning så HUSK at medbrin- lea@vilstedfriskole.dk, hvis du kan hjælpe.
ge en god bog:-)
HUSK at aflever e samtaleblomsten i mor gen fr edag,
så vi kan se dem inden samtalerne mandag og tirsdag.
Tur til åen på mandag!
Til 3. klasse.
Pga. sygdom måtte turen til åen i natur/teknik-timen ud- Se vedhæftede plan for hjemmebesøgesættes. Vi tager den i stedet på mandag, så husk gummi- ne.
støvler samt tøj/overtøj efter vejret.
Se vedhæftede invitation til uddannelsesaften!
Fritternyt!
Fredag d. 6/10 er der arbejdsdag på skolen, og SFO’en
er derfor lukket. Vi tager i stedet alle SFO-børnene med
til svømning. Vi kører fra skolen kl. 12.30 og bliver
læsset af ved forhindringsbanen/aktivitetsbanen. Her får
vi eftermiddagsmad. Børnene svømmer kl. 14.00 og

skal afhentes kl. 15.30 ved skolesvømningsindgangen
Af hensyn til logistikken skal vi i SFO have besked senest onsdag d. 3/10 om jeres barn/børn bliver hentet fra
skole, skal med bus eller med til svømning. Tak:-)

Vedhæftede filer!

1)Invitation til Halloweenfest, 2) Skema for Halloween-dagen d. 26. oktober, 3), Skema for emneugen uge 41, 4) Aktivitetsliste for motionsdagen d. 13/10, 5) Plan over hjemmebesøg hos 3. kl., 6) Invitation til uddannelsesaften
Rengøring lørdag d. 30/9:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans
Hansen, Helle Møller og Poul Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 7/10:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika Paulsen 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 og Ole Jensen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge:-)

