VILSTED FRISKOLE
Uge 4, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Nyt skema!
Det nye skema træder først i kraft på onsdag d. 1. februar og ikke allerede på mandag som først udmeldt.

Signe har første arbejdsdag!
På onsdag d. 1. februar har Signe Thomsen, som er barselsvikar for Thea, første
arbejdsdag. Signe har allerede været her
flere gange, hvor hun blandt andet har
På gensyn til Thea!
været med i nogle af timerne for at lære
På tirsdag har Thea sidste arbejdsdag, in- børnene lidt at kende. Vi byder Signe
den hun går på barsel. Vi venter hende til- hjertelig velkommen!
bage igen på et tidspunkt i løbet af næste
skoleår. Thea har dog planer om at kom- Ny elev!
På mandag får vi en ny elev i 1. klasse.
me forbi ind imellem og hilse på;-)
Han hedder Frederik og kommer fra Løgstør Skole. Vi byder Frederik og hans familie rigtig hjertelig velkomne;-)
Legegrupper!
Snart er det februar, og de nye legegrupper træder i
kraft. I denne måned inviterer nedenstående hjem til
hygge: Malthe G, Malthe S, Bastian, Silas, Josephine,
Klokke, Laura H, Asta, Anna, Stinne, Marie A.

Til 0. klasse!
Ændring i lektieseddel. Fremover vil børnene
få en ny læsebog med hjem om mandagen. Læselektier er til torsdag. Børnene skal have læsebogen med i
skole hver dag. Vi anbefaler stadig, at I læser sammen
med børnene 10-15 min. hver dag.

Fødselsdagsinvitationer!
Kai har delt fødselsdagsinvitationer ud til alle drengene ;-)

Freja V.B. har delt fødselsdagsinvitationer ud til alle pigerne;-)

Til 7. klasse!
Onsdag d. 1. februar skal 7. klasse til ”konfirmand-træf
2017” sammen med en masse andre konfirmander fra Viborg
Stift. John har givet eleverne en seddel med hjem, hvorpå
man kan læse nærmere om dagens program. Der er afgang
fra skolen kl. 9.20 - dvs. at eleverne har almindelig undervisning i første time (engelsk). De er tilbage i Vilsted kl. 14.40.

BEMÆRK at de pga. det sene hjemkomsttidspunkt IKKE kan køre med skolebussen
hjem!

Fra Klubben!
OBS! HUSK sidste fr ist for tilmelding til bioaften i klubben
den 02.02.17 er på søndag den 29.01. kl. 17!

Fritternyt!
Mandag d. 30/1 holder vi bør nemøde. Her vil vi tale Onsdag d. 1/2 er der kaffe og the på kanden, når I
med børnene om deres ønsker for SFO samt om regler. henter børnene.

Vedhæftede filer!

1) Nyt fra støtteforeningen - vær med i lodtrækningen om biografbilletter, 2) Forårets program fra Vilsted Friskoles Ungdomsklub
Rengøring lørdag d. 28/1:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans
Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 4/2:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kristian 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, Charlotte og Ove Larsen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

