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Tusind tak!
Til alle jer, der kom med lopper til vores store loppemarked i
lørdags. Tak til jer, der stod i boderne og i det hele taget gav
en hjælpende hånd på dagen! Også tak til alle jer, der kom
forbi og købte af de mange, gode ting, som var udbudt til
salg:-) Overskuddet er ikke talt endeligt op, men det er vores
fornemmelse, at det blev pænt, og at det dermed var anstrengelserne værd:-)
Nyt om elever.
Nanna Krogsgaard begyndte i tirsdags i 7. klasse. Nanna er
søster til Frederik i 1. klasse. Vi byder Nanna rigtig hjertelig
velkommen:-)
Fra på mandag begynder Julie Bloch i 1. klasse, og Julies
søster Frida begynder i miniSFO til april. Vi byder Julie, Frida og deres familie rigtig hjertelig velkomne:-)

lighed for at sponsorere et træ, vil Svend gerne kontaktes på
mobil 28810618 senest på tirsdag.
Efterlysning af hætte.
Bastian i 1. klasse har mistet en hætte til sin jakke. Den er
blå og hvid. Hvis nogen ved, hvor den er, vil Bastian og Bastians mor gerne vide det.
Brødbagere søges!
Tak til jer, der har bidraget med lækkert brød i løbet af efteråret. Fryseren er dog igen ved at være tom, så hvis nogen har
tid/lyst til at give en hånd med, hører vi meget gerne fra jer:-)
Årets julegaveidé!
Der sælges billetter til mellemgruppens fundraising d. 22/418. Mere info i næste uge. Måske en julegaveidé til bedsteforældre?

Storforældremøde.
Der er i skrivende stund 16 tilmeldte forældre til storforælPyntegrønt til julefesten ønskes!
dremødet på onsdag - tak til jer. Vi glæder os rigtig meget,
Kontakt Peter, hvis I har noget, vi må bruge:-)
og vi har en masse spændende ting, som vi gerne vil tale med
Juleklippedag fredag d. 1/12.
jer om. Ny tilmeldingsfrist: I morgen fredag.
Medbring bøger og gerne julebøger, som du gerne vil læse
Juletræ ønskes!
eller have læst op.
Som bekendt er det snart jul, og derfor skal vi traditionen tro
have et juletræ foran hovedindgangen. Hvis nogen har muTil ”hyggeholdet”:
Vi er i denne uge begyndt at arbejde med ugens ord/de 120 ord.
Eleverne vil 2 gange om ugen få 5 ordkort med hjem, som skal
øves. Eleverne har fået en ”kan-kasse” til ordene, når vi har arbejdet med dem.

Til 2. klasses drenge:
Drengeklubben om onsdagen sættes i bero fra og
med uge 48. Når/hvis vi går i gang igen, får I besked.

Hele lillegruppen tager på biblioteket onsdag d. 29/11.

Til hele lillegruppen:
Vi afslutter emnet om Burkina Faso. Det har været rigtig spændende og lærerigt.

Til 3. klasse:
En lille bøn til jer forældre om at støtte op om jeres børns

lektier. Det har generelt haltet for mange i
den sidste periode i dansk, matematik og engelsk.

HUSK en gave til klassens pakkekalender :-)

Til 8. klasse:
Se vedhæftede brev fra UU.

Fritternyt!
Svømning på mandag!
Sæt kryds i kalender en d. 11/12, hvor vi skal i biogr afen.
Tilmelding som vi plejer. Afhentning 15.30-15.45.
Tilmelding senest d. 6/12. 20,- kr. betales ved tilmelding.
Dejligt at I forældre har været gode til at hente inden for tidsrummet:-)
Vi ønsker os KÆMPESTORE papkasser . Giv ger ne besked i SFO’en hvis I har nogen:-)

Vedhæftede filer!

1) Forældrebrev til 8. kl. forældre fra UU
Rengøring lørdag d. 25/11:
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. 2/12:
Dorte 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 og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen.

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

