Ugebrev uge 7

19.02.2016

I denne uge har bestyrelsen og skolens medarbejdere
afholdt ansættelsessamtaler med de 5 kandidater, som
var udvalgt blandt de 16 meget kvalificerede ansøgere,
vi havde til jobbet som SFO– og 0. kl. leder. Når formalia vedr. ansættelsen er helt på plads, vil navnet på
vores nye SFO– og 0. kl. leder blive offentliggjort.

Derudover har skoleugen blandt andet budt på fejring
af Svends runde fødselsdag. Hele skolen mødte tirsdag
morgen op på Svends bopæl og sang fødselsdagssang
for ham. Det var en festlig og på alle måder god oplevelse både for store og små - og i særdeleshed for
Svend, som slet ikke havde forventet det store rykind!

Så går det løs! Dramaugen begynder onsdag i uge 9, dvs. onsdag efter
vinterferien. Herunder kan I se, hvornår eleverne har fri i uge 9 og 10.
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Til lillegruppen!
Katharina har delt fødselsdagsinvitationer ud til 1.
klasse.

Forældredeltagelse på lejrture.

Før vi ved af det, er det atter tid til årets lejrtur.
Vi er enormt glade for den store opbakning,
der
hvert år er til lejrturen. Det tager vi som et
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Vi har på lærerværelset vendt og drejet situationen. Vi nyder at kunne overlade mange af de
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os om samværet med børnene. Samtidig oplever vi desværre ofte, at det ikke er helt proMellemg 14.10
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blemfrit at have far og mor med på lejr. Vi
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kender det nok alle, men vores børn er bare
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anderledes, når far og mor ikke er til stede.
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Derfor håber vi på forståelse, når vi vil beKl. 14.15
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grænse forældredeltagelsen til et par stykker af
I avisen!
Til 1. klasse matematik!
gangen, som kan varetage madlavning, rengøHver onsdag i lige uger
I denne uge har vi færdiggjort vores matematikbog.
ring mv.
Det fejrede vi torsdag med en matematik-fest;-) Hol- har vi et stykke i Vesthimmerlands
Folkeblad
Desuden opfordrer vi til, at man tænker sig medet arbejder generelt virkelig godt, og det er en fornøunder ”Skolegården”!
jelse at se, hvordan de udvikler sig både modenhedsget godt om, før man kommer på besøg i lejmæssigt og fagligt. Efter vinterferien får de udleveret
ren. Vi ser ofte, at dette er svært for barnet HUSK!
deres nye matematikbog, som hedder Sigma 2A.
Tilmelding til skolespecielt ved afsked.
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Med venlig hilsen Sonja

12.40

mælk!

ARBEJDSAFTEN d. 1. marts! Som nævnt i ugebr evet uge 6, skal der afhentes 50 tr ibunekasser hos J ør n og Chr istina. I den for bindelse mangler vi stærke folk med trailere og/eller gerne en traktor med vogn;-) Tilhører du denne kategori, må du meget gerne sende
en sms til Marianne (25325945). Tak!
Rengøring.
Lørdag d. 20. februar:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og george Corrie, Janne Kristensen, Anja og Claus
Madsen, Anja og Ulrik Kjær, Ilka og Uwe Gröschel, Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias
Lørdag d. 5. marts er det følgende hold:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate og René Thimm,
Ausra og Vitalius Ikramovas, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa
og Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god vinterferie!

