18.09.2015

Ugebrev uge 38

Afsked
I denne uge har vi taget afsked med Susanne, som har
været på skolen i mere end 20 år.
En stor tak til Susanne for alt det, hun har ydet for
Vilsted Friskole!

Visionsmøde
Input til visionsmødet, som afholdes d. 20. november
for skolens personale og bestyrelse, er stadig meget
velkomne.

Velkomst
I denne uge er Thea vendt tilbage fra barselsorlov.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Thea!

Fritternyt!
Vi havde en rigtig god tur til svømning, i alt var 31 friske børn
med på turen. Dejligt at vi alligevel kunne komme af sted.
Vi har fortsat udedag om tirsdagen. I den anledning mangler
nogle børn praktisk sko/tøj. Håber i forældre vil hjælpe jeres
børn med dette.

KALENDEREN ER OPDATERET
Det har ladet vente lidt på sig, men nu er det endelig lykkedes at få opdateret hjemmesidens kalender. Alle ferier,
fester, emneuger mm. vil løbende blive lagt ind her .

EFTERLYSNING!
Hvis nogen har et whiteboard 210cm x 180 cm, som de
gerne vil af med, er vi på skolen meget interesserede.
INDLÆG TIL UGEBREVET!
Det er dejligt, at der er mange, som byder ind med
indhold til ugebrevet. Deadline er fredag kl. 9.00 den
dag, ugebrevet udkommer.

Tusind tak til alle jer, der har bagt brød til formiddagsfrugt. Vores akutte behov er nu dækket,
og vi har til nogle uger.

Tusind tak til alle jer, der har bidraget med kørsel, rengøring mm. i løbet af ugen, hvor vi kun i meget begrænset omfang har haft Svends arbejdskraft til rådighed. Det er dejligt at opleve den store opbakning
fra jer forældre!
Skoletasker om fredagen!
Vi oplever desværre, at mange børn ikke har skoletasken med om fredagen. Selvom der som oftest arbejdes
praktisk, er det vigtigt, at børnene har skoletasken med, da der ofte skal bruges blyant, farver mm. Derudover er
der læsebånd i timen over middag, og eleverne vil her ofte skulle læse/arbejde med noget, de har i tasken.
Rengøring.
Lørdag d. 19. september er det følgende hold, der gør rent:
Mette Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindy, Iben Trolle Larsen, Anni
og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergaard,
Christina Bundesen.
Lørdag d. 26. september er det følgende hold:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Janne Kristensen,
Anja og Ulrik Kjær, Sasha Jensen, Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en
rigtig god weekend!

