30.01.2015

Ugebrev

Historisk ændring af mødetiden

Velkommen til Caroline

Der er kommet flere elever til Vilsted Friskole henover
efteråret, og det er vi glade og stolte over.
Flere af de ”nytilkomne” vil gerne benytte sig af bussen
om morgenen, og indtil nu har vi forsøgt at klare udfordringen ved at have lidt ”elastik” i klokken.
Nu er vi imidlertid nødt til at gøre noget lidt mere drastisk, og derfor har vi besluttet, at mødetiden frem til
sommerferien hedder kl. 8.10.
Vi forsøger at indhente de ti minutter ved at afkorte
frugtpause og læsebånd, således at skoledagen slutter
samme tid som nu.
Vi har ændret lidt i morgen-køreplanen, så de ”nye” elever også er kommet på, og så tiderne passer med virkeligheden. Venligst kig efter, at tiderne passer med jeres
forventninger.
Planen er vedhæftet

Caroline har været på prøve i lillegruppen i to uger, og
hun og hendes familie har besluttet, at Caroline skal
fortsætte på Vilsted Friskole. Hun starter efter vinterferien.
Vi byder velkommen til hele familien og glæder os til
samarbejdet.

SFOnyt
Tirsdag- var motorik holdet ude at gå en tur ved søen
sammen med Pernille og Mona. Vejret var fantastisk.
Onsdag afholdt vi børne-møde hvor vi bla.talte om vores
aktivitets plan for den næste tid. Vi talte lidt om hygiejne (vaske hænder). Vi talte om lektier-hjælp hver torsdag. Og derudover hvad børnene ellers havde lyst at tale
om.
VIGTIGE DATOER!
-Svømning. Onsdag d.4 Feb.Husk tilmelding for klippekorts-børn. Børnene afhentes 16.10 i Rønbjerg.
-Fastelavn/Forældre-kaffe. Torsdag d.12.feb for SFObørnene fra kl.13.00 Der vil ved afhentning af børnene
være forældre-kaffe og kage.
-Spisning. Onsdag d. 11. feb. kl.17.30 vil vi gerne invitere
alle SFO-børn og forældre + søskende til spisning. Tilmelding skal ske senest den Fredag d.6. Feb.
Det koster 20.-pr fam.at deltage.
Vi glæder os til at se jer.
Venlige Fritter Hilsner

Velkommen til Liv
Liv har været på prøve i storegruppen i to uger, og hun
og hendes familie har besluttet, at Liv skal fortsætte på
Vilsted Friskole. Vi byder velkommen til hele familien og
glæder os til samarbejdet.

Fødselsdagsinvitation i lillegruppen
Kai har delt invitationer ud til lillegruppens drenge. Husk
at kigge i tasken.

God weekend

Rengøring 31/1
Tovholder: Bente Kjærgaard 22 38 01 90
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Børn
Kaare
Esmaralda
Nicoline
Jason
Asta
Frederik
Daniel
Mikkel
Emma, Julie
Lai, Liv

Forældre
Bente og Karsten
Pernille, Morten
Theresa og Ole
Eva og Ronnie
Lene og Kurt
Mette og Carl
Olga og Søren
Mette og Per
Susanne og Kim
Lene og Thomas

Rengøring: 7/2
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
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Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Hjalte, Linus
Benjamin
Malthe G
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders,Noah, Nikita

Forældre
Mette
Annette og Jeppe
Hanne og Levin
Cindie P, Morten K
Iben
Anni og Morten
Pia og Preben
Stina og Richard
Anette og Henrik
Anne M og Morten
Christina og Jørgen

