VILSTED FRISKOLE
Uge 41, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Nyt fra bestyrelsen:

Arbejdsdag
Tak til alle jer, der var med på arbejdsdagen, og tak
til Bondestuen for den lækre aftensmad, som flere end
100 hårdtarbejdende børn og forældre var med til at
spise.
Takket være den store opbakning nåede vi rigtig
meget! Billeder fra dagen kan ses på Facebook.

Byggeri
Som det i denne uge kan ses på Lokalt Indblik, er vi i
gang med forberedelserne til udskiftning af den røde
barak. Vi har endnu ikke alting på plads, men vi håber
at være klar til at gå i gang med byggeriet i maj/juni
2018.

Storforældremødet flyttes til d. 29/11 kl. 19-21. Tilmelding senest d. 22/11 på mail@vilstedfriskole.dk
På mødet vil man blandt andet komme til at høre
nærmere om det kommende arbejde med udskiftning af den røde barak.

Omfotografering
Der er omfotografering d. 23/10 (dvs. mandag efter efterårsferien) fra kl. 10.00. Se vedhæftede plakat.
Sygemelding
Mette er sygemeldt i uge 43 og 44. Morten dækker Mettes
timer både i SFO’en og i skolen.
Åben Skole
Vi har Åben Skole torsdag d. 2/11. Kom forbi og tag gerne
venner og familie med. Dagen er for alle, som er interesserede i at se skolen og møde bestyrelsesmedlemmer og ansatte.
Se vedhæftede plakat.

Skolernes motionsdag i morgen!
Alle elever møder kl. 8.10-12.00
(Bussen kører hjem kl. 12.15)
Program:
Kl. 8.10: Morgensang
Kl. 8.45: Fælles opvarmning ved klubhuset
Kl. 9.00: Alle går/løber/cykler ud på den valgte rute
Lærere til d. 9-10/11.
Vi mangler stadig et par lærerstedfortrædere både torsdag d. Der er mad– og drikkedepoter flere steder på ruterne.
Når man er i mål, bliver man ved klubhuset og spiser sin
9/11 og fredag d. 10/11. Som det ser ud lige nu, er det de
ældste, som ingen undervisere har de to dage. Vi har verdens madpakke og får et glas varm kakao.
sødeste storegruppe-elever, så I kan roligt springe ud i opga- Kl. 12.00: Alle har fri.
ven:-) Skriv/ring til Sonja snarest muligt, hvis I kan hjælpe. Er der forældre, som har tid og lyst til at gå/løbe/cykle med,
er I meget velkomne:-)
HUSK påklædning efter vejret og HUSK at alle, der cykler,
har hjelm på!

Tak for nogle gode samtaler og hjemmebesøg i hele
lillegruppen:-)
HUSK skole/hjem samtaler d. 23/10.
Til 8. klasse:
HUSK at Peter fra UU kommer igen i uge 43, og at I inden
da skal have lavet jeres hjemmearbejde i forbindelse med
uddannelsesplanen.

Til alle:
Husk skole/hjem samtaler d. 25/10 og 31/10.

Fritternyt!
Mandag d. 23/10 har vi skoleårets første filmdag:-) Bestyrelsen har netop besluttet, at miniSFO tilbydes
fra 3/4-29/6 2018 på fuld tid, dvs. alle ugens 5 dage.
Vedhæftede filer!

1) Åben Skole, 2) Omfotografering,
Rengøring lørdag d. 14/10:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kr. 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, Martin Laursen og Eva
Hansen
Rengøring lørdag d. 28/10:
Morten Bøge, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Dorthe Thiede og Morten Wolf, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen,
Malene Rytter Jensen, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god efterårsferie:-)

