VILSTED FRISKOLE
Uge 45, 2016

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Forældrene overtager skolen!
Så er tiden kommet, hvor det igen er jer forældre, som overtager skolen, mens det pædagogiske personale er på kursus. Vi er rigtig glade
for, at vi fandt nok til at dække alle klasser, og
vi vil gerne sige mange tak til jer, der har valgt
at bruge en dag eller to sammen med vores fælles børn.

Vi glæder os til et par givende dage i hinandens
selskab, men vi glæder os også til at komme tilbage på skolen igen på mandag med ny viden
og nye færdigheder, som vi tror på vil kunne
være med til at styrke hele skolen yderligere.

Vinteren er kommet!
Huer, vanter, skibukser eller flyverdragt er en god idé, da vi er ude
hver dag.

Til 0. klasse!
Tjek meget gerne ofte børnenes penalhuse. Der skal
være mindst 2 spidsede blyanter hver dag, et viskelæder
og gerne farveblyanter.

Luciafest!
Sæt kryds i kalenderen fredag d. 2. december,
hvor vi holder luciafest (på en ny måde). Der
Som det fremgik af skemaet, som var vedhæftet kommer mere info i næste uge!
ugebrevet i sidste uge, er der mange spændende
ting på programmet for børnene de næste to dage. Det bliver bestemt ikke kedeligt, men derimod uden tvivl både sjovt og lærerigt for eleverne. Det er derfor med sindsro, at vi forlader
jer for et par dage for i særlig grad at fordybe os
i vores friskoles grundlag; Grundtvigs og Kolds
tanker om børneskolen.

Et par varme hjemmesko til indendørs brug kan ligeledes være en
fordel.

Til 1. kl.!
Simon og Magnus har delt fødselsdagsinvitationer ud. Magnus’
mor vil gerne, at der meldes tilbage snarest muligt!

HUSK svømmetøj hver onsdag!
Besøg af Ungdommens Uddannelsesvejledning!
På onsdag i fysiktimerne kommer Peter fra UU og har uddannelsesvejledning med 7. og 8. klasse. Vejledningen tager ca. 90 min.,
så der bliver ingen fysikundervisning.
Fritternyt!
HUSK svømning d. 17/11 for alle SFO-børn.
hurtigst muligt.
Afgang fra SFO kl. 13.45. Børnene skal hentes ved svømmehallen
(indgangen til skolesvømning) kl. 15.45.
HUSK bedsteforældredag. Bør nene har en seddel med hjem Hvis jeres barn/børn ikke kan svømme, vil SFO gerne have besked sedlen er også vedhæftet ugebrevet.
Vedhæftede filer!
1) Seddel om bedsteforældredag i SFO!
Rengøring lørdag d. 12/11:
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Strange Jensen, Cindie Pedersen og Peter Olesen,
Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard og Lene Kronborg Mikkelsen, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Stina Hintze, Ane Marie og
Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen.
Rengøring lørdag d. 19/11:
Pernille og Michael Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Anja og
Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

