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Ugebrev uge 3

Det har i denne uge været godt at opleve igen at være
”fuldt hold” efter, at Peter er kommet tilbage fra kursus. Bussen er blevet brugt flittigt på trods af det glatte
føre. Det er også i denne uge, vi for alvor har taget hul
på forberedelserne til årets musical. I dag fredag har vi

gennemført den såkaldte audition. Holdene er dermed
på plads, og vi kan begynde detailplanlægningen af,
hvad der bliver brug for, at de enkelte værksteder skal
lave, for at musicalen bliver mindst lige så god som de
foregående år. Vi glæder os til arbejdet!

Musical-forberedelser!
Vi er som nævnt i fuld gang med at forberede til vores musical, og vi vil gerne
allerede nu informere om, hvor og hvornår vi har brug for jeres hjælp.
Skolefesten med opførelse af musical afholdes i år torsdag d. 10. marts. Men
før vi når så langt, er der meget, vi skal have på plads.
Tirsdag d. 1. marts vil vi ger ne bede om hjælp til at bygge scene, lave
rekvisitter og sy kostumer. Vi begynder kl. 18.30. Medbring gerne boremaskiner, symaskiner mv. Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe, øl/vand og
boller med pålæg, og er der en eller to, der vil medbringe en kage, kunne det
være dejligt ;-)
Det plejer at være en hyggelig aften, og vi glæder os til at se jer. Tilmelding til
Pernille Maansen.
På selve musical-aftenen bliver der afholdt amerikansk lotteri. Hver familie
skal aflevere en gave til en værdi af 50,- kr. til Helle senest fredag d. 4. marts.
Det er storegruppens forældre, der skal have kage med til musical-aftenen,
dække op til ca. 200 gæster, brygge kaffe samt rydde op bagefter.
Fritternyt!
I SFO’en har vi hver tirsdag udedag. Så husk godt med varmt tøj. Onsdag er
den dag, hvor forældrene må gøre brug af diverse iPads, computere, telefoner.
FASTELAVNSFEST/FORÆLDRE-KAFFE! Mandag den 8. februar. Fra kl.
13.00 vil der være fastelavnsfest for alle SFO-børn. Der vil ved afhentning af
børn være forældre-kaffe og kage.

Fra støtteforeningen!
Støtteforeningen afholder fastelavnsfest.
Se vedhæftede indbydelse!
De heldige vindere af vingaver blandt kontingentindbetalerne er fundet. De
heldige var: Christina Bundesen, Pernille Schmidt og
Lene Rix Flarup. TILLYKKE!

Til lillegruppen!
A) På torsdag har drengene idræt og pigerne har
musik.
B) Vi oplevede i en periode, at der opstod konflikter i lillegruppens lokaler om morgenen inden skoletid. Derfor har vi i den forløbne uge først låst op
ind til lillegruppen kl. 8.00. De børn, der kommer
før det tidspunkt, kommer i stedet ind i hovedbygningen, hvor de er tættere på de voksne. Her kan de
sidde med deres iPad, telefon el. lign., eller de kan
gå i salen og spille bold. Denne lille ændring har
medført, at vi ingen konflikter har haft hele ugen.
Vi har derfor besluttet, at ordningen fortsætter.
Stillingsannonce vedhæftet!
På grund af det stigende elevtal har vi brug for
flere hænder i det daglige. Allerede fra 1. april får
vi en stor gruppe mini-SFO’er, som vi skal kunne
tage godt imod. Dertil kommer, at bestyrelsen har
lyttet til de forældre, som gennem en længere periode har ytret ønske om, at der er pædagogisk uddannet personale i SFO’en. Bestyrelsen har truffet
beslutning om, at der fra 1. april ansættes en uddannet pædagog til varetagelse dels af opgaven
med mini-SFO’erne og dels af opgaven som leder
af SFO’en. Beslutningen får ikke ansættelsesmæssige konsekvenser for skolens personale.

OBS!
Vi har lus på skolen i øjeblikket, så vi vil meget gerne, om I i weekenden vil kæmme jeres barn/børn og
behandle dem, hvis det er nødvendigt. Dermed kan vi forhåbentlig blive lusefri igen.
Rengøring.
Lørdag d. 23. januar:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Anderson og Thorkild Svendsen,
Mette og Ib Andersen
Lørdag d. 30. januar er det følgende hold:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming
Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny
Rasmussen, Tanja Gregersen, Helle Müller, Joan og Chr. Agesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

