02.10.2015

Ugebrev uge 40 side 1

Til mellemgruppen:

Til storegruppen:

Hjemmebesøg og skolehjemsamtaler.
Vi har planlagt hjemmebesøg i 3. klasse i uge 41 og
skole/hjemsamtaler i uge 43 for 4. og 5. klasse - se
venligst tider i brev i den røde postmappe.

Redskaber til matematik.
Vi vil meget gerne, hvis alle elever i storegruppen
til hver matematiktime medbringer lommeregner,
lineal, tegnetrekant og passer - derudover naturligvis blyant og viskelæder.
Med venlig hilsen
Pernille og Sonja

Med venlig hilsen
Kasper og Helle
Til lillegruppen:
En lille bøn!
I onsdags havde vi 10 børn, som manglede gummistøvler i garderoben. Hjælp dem med at have praktisk tøj og fodtøj i garderoben, så vi altid kan komme ud uanset vejret.
Med venlig hilsen
Marianne og Peter
Fritternyt!
Vi har i denne uge afholdt børnemøder. Mødet brugte vi på
at tale om projekt BAG FOR EN SAG som børns vilkår står
for.VI snakkede om hvad børns vilkår er for noget, og hvorfor der samles penge ind til netop denne sag.
HUSK!BAG FOR EN SAG… Det er nu på torsdag den 8.
Oktober kl.14.30, vi bager for en sag. I er inviteret. Vi håber
på at se så mange som muligt. Forældre ,søskende, bedsteforældre ,onkler og tanter. Det koster 35,- pr voksen og
10.-pr barn. OSB! SFO-børn er gratis. Der vil være stort ta
selv kagebord kaffe/te og saftevand. Pengene går til
BØRNS VILKÅR.

Invitation!
Husk sidste fr ist for tilmelding/afbud til Emlilies
fest den 10.10.15 på sms 40 86 05 67
senest d. 03.10.
Med venlig hilsen
Joan Agesen

Husk at vi har emneuge i næste uge!







Mandag-torsdag er skoletiden 8.10-13.00
og Fredag er skoledagen fra 8.10-12.00
Husk god madpakke og drikkedunk hver
dag (også fredag). Idrætstøjet har man på
hjemmefra.
Det ville være fedt, hvis eleverne cykler i
skole.
Bussen kører hjem til sædvanlig tid kl.
14:15 og fredag kl. 12.40.
Torsdag må eleverne, som har deltaget i
triathlon, cykle hjem fra Rønbjerg, hvis vi
har fået besked. Ellers cykler vi sammen
tilbage til skolen.
Se planen for ugen på næste side!

Rengøring.
Lørdag d. 3. oktober er det følgende hold, der gør rent:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate og
René Thimm, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og
Thomas Andersen, Randi og Peder Kristensen.
Lørdag d. 10. oktober er det følgende hold:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og
Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib
Andersen
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Idrætsuge uge 41
Lillegruppe

Mandag
8.10-8.45
9.00-13.00
Tirsdag
8.10-8.45
9.00-13.00

Onsdag
8.10-8.45
9.00-13.00

Mellemgruppe

Storegruppe

Morgensamling og fælles morgenmotion
(Helena og Alberte)
Rekorder
Kost og ernæring
Kondition
(MS og TN)
(PP og HI)
(PM og KH)

Morgensamling og fælles morgenmotion
(Kathrine, Thea, Emilie og Anne)
Kost og ernæring
Kondition
Rekorder
(PP og HI)
(PM og KH)
(MS og TN)

Morgensamling og fælles morgenmotion
(Kathrine, Thea, Emilie og Anne)
Kondition
Rekorder
Kost og ernæring
(PM og KH)
(MS og TN)
(PP og HI)

Torsdag
Udflugt
(PM, SA og PR)
Fredag
8.10-8.30

9.00-11.00
12.00

Triathlon
(PP, KH, MS, TN, HI)
Morgensamling

Skolernes motionsdag
(Vilsted stadion)
Fri

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

