16.01.2015

Ugebrev

Lillegruppen
På onsdag skal vi besøge Aalborg Zoo’s skoletjeneste i
forbindelse med vores emne om vilde dyr. Vi tager afsted efter morgensang, og vi er først hjemme ved 13.3014.00 tiden.
Husk derfor en lækker madpakke til hele dagen samt
drikkedunk og praktisk tøj.
Medbring meget gerne årskort, hvis I har

Undervisningsmiljøvurdering:
Det er et krav fra ministeriet, at vi hvert tredje år sammen med skolens elever skal gennemføre en undervisningsmiljøvurdering.
Det er ved at være tiden, og derfor laver vi på fredag en
temadag om undervisningsmiljø.
Her skal vi tale om, hvad et godt undervisningsmiljø er,
hvad der kan påvirke miljøet og hvordan vi evt kan gøre
det endnu bedre.
Desuden skal vi gennemføre net-baseret spørgeskemaundersøgelse.
Derfor vil vi bede alle fra fra mellem– og storegruppe
om at medbringe PC eller Ipad, hvis I har mulighed for
det. På forhånd tak.

I 9 ud af 10 spørgsmål har i gennemsnit 98,7% svaret
tilfreds eller meget tilfreds.
Bestyrelsen noterer resultatet med stor glæde.
Indkøb
Ved hjælp en større efterbetaling fra staten end beregnet har bestyrelsen ekstraordinært bevilget indkøb af 6
Ipads og 6 Chromebooks samt 3 musikafspillere til
sprogundervisningen.
Indkøbene er foretaget.
Nye vinduer
Bestyrelsen har konstateret, at de ældste vinduer i salen
står til udskiftning. Udskiftningen foretages i løbet af
foråret.
Rengøring
Bestyrelsen har gennemgået rengøringsholdene, og der
er foretaget relevante ændringer.
Ændringerne vil være at finde på den nye rengøringsliste, som udsendes på næste fredag.

God weekend
Rengøring: 17/1
Tovholder: Ulrik Pedersen: 30 98 51 80

Tak fra støtteforeningen

Barn
Cecilia, Helena
Signe, Simon, Anna
Violet
Emma H
Emma K
Stine
Freja
Andreas
Alexander

Forældre
Diana og Ulrik
Merete og Thomas
Ann og Per
Tina og Hans
Ellen
Helle og Bent
Heidi og Stefan
Betina og Lars
Mette og Ib

Stor tak til de mange personer (tre stk), som har betænkt støtteforeningen med et gavebidrag. Pengene vil
blive brugt til at støtte skolen i et ønske om at få lakeret
gulvet i gymnastiksalen.
Hvis der skulle være en enkelt, som gerne vil støtte skolens vennekreds, så kan 100,- kr pr. familie indbetales på
reg. nr. 9217 konto 185 00 05 164.
Se i øvrigt støtteforeningens oplysninger her:
http://vilstedfriskole.dk/index.php/about/stotteforening
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Nye besøgende:

Rengøring : 24/1
Tovholder: Martin Laursen, 30 31 36 66

I næste uge får vi et par gæste-elever på besøg. Det drejer sig om Liv fra Vansted, som skal prøve at gå i storegruppen og Caroline, som skal besøge lillegruppen.
Vi byder velkommen og håber, at de kan lide at være
her.

Nyt fra bestyrelsen
Tilfredshedsundersøgelse
Bestyrelsen har behandlet de indkomne besvarelser fra
tilfredshedsundersøgelsen. Ca 78% af forældrene har
deltaget. Tak for det.
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Barn
Emma, Noah
Alexsander
Caroline
Frederikke, Josefine
Nicklas
Mille
Magnus
Kath, Valdem, Fred.
Lilian, Alexander
Emilie

Forældre
Eva og Martin
Janne og Lene
Elin
Maja og Kim
Jette og Evan
Helle
Ulla og Karl
Dorthe og Sonny
Tanja. Peppe
Joan og Christian

