19.12.2014

Ugebrev

Så blev det juleferie:
Efter en hyggelig afslutningsdag med afslutning på
pakkekalender og Betteør, samt kirkebesøg og hygge i klasserne er vi nu nået til juleferien.
Vi starter igen mandag den 5/1 kl. 8.00

Lus
Der er desværre igen konstateret lus. Denne gang i
både lille– og mellemgruppen. Vi opfordrer til, at I
benytter juleferien til at få set godt efter ubudne
gæster i hovedbunden.
God orlov til Thea
I dag er sidste dag på arbejde inden den forestående barselsorlov for Thea.
Vi ønsker dig held og lykke med det forestående, og
vi glæder os allerede til at se dig på arbejde igen engang efter sommerferien.
Velkommen til Inge
Vi har ansat Inge Nyborg Pedersen som barselsvikar
for Thea. Inge indtræder i alle Theas timer efter juleferien.
Inge er allerede et kendt ansigt, da hun har besøgt
os flere gange i de sidste par uger.
Vi byder Inge velkommen til Vilsted Friskole, og vi
håber, at du bliver glad for at være hos os.
SFO-nyt
Glade jul,dejlig er jul ,og dejligt har det sørme også
været ,at Være sammen med jeres kære små i det
forgangne år.Med de ord vil vi gerne sige tak til forældre, bedsteforældre og børn for godt samarbejde ,og ønske jer alle en dejlig jul, samt et godt nytår
! Vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år.
Jule knus og kræmmerhus fra Fritterfolk.
Husk ! At få tømt garderobe, og de fleste børn har
også lavet fine gaver, som de skal have med hjem.
Hilsen fra vennerne
Vilsted Friskoles Venner vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsen har ET stort
ønske til jul, og det er nogle flere medlemmer.
Hvis du kunne tænke dig et medlemskab og dermed støtte vennernes arbejde for at støtte skolen,
kan du indbetale kr 100,- på foreningens konto:
Reg. nr. 9217 konto 185 00 05 164

Indvielse af broen over Vilsted Sø
I morgen lørdag kl. 11.00 indvies den nye 300 m
lange bro over Vilsted Sø.
De tre borgerforeninger omkring søen er vært ved
en kop kaffe, og borgmester Knud Kristensen kommer og klipper snoren over.
Vi opfordrer alle til at komme og markere dagen og
det flotte bygningsværk, som vores område nu bliver beriget med.
Alle ansatte ønsker alle forældre og andre med
tilknytning til friskolen en glædelig jul og et godt
nytår.
Tak til jer alle sammen for godt samarbejde og god
opbakning i det forgangne år.
Vi ser frem til samarbejdet i 2015.
Rengøring 20/12
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
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Barn
Freja, Anna
Mads, Mikkel
Emma, Mathias
Kai
Karen
Lasse
Thea
Johanne, Alex
Sebast, Sophie
Barbara

Forældre
Pernille og Michael
Gitte
Pernille og Mikael
Tine og George
Janne
Anja og Ulrik
Sasha Jensen
Pernille og Allan
Diana
Lykke og Tobias

Rengøring
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
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Barn
Maria, Anders
Asmil
Nanna R
Laura, Julie
Mads, Magnus
Anne M, Samantha
Jonas
Kristian
Frida, Alberte
Niels

Forældre
Laila og Claus
Sine og Nick
Dorthe og Michael
Lisa og Henrik
Kate og Rene
Bodil og Gunnar
Charlotte, Ove
Jette og Jørn
Theresa og Thomas
Randi og Peder

