VILSTED FRISKOLE
Uge 38, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Fra bestyrelsen!
Arbejdsdag!
Tak til de 40 familier, vi har hørt fra:-)
Og tak til Bondestuen (v. Aggersund), som sponsorerer
aftensmaden:-)
Vi mangler stadig at høre fra mere end halvdelen af vores familier, så har I ikke nået det endnu, vil vi gerne
høre fra jer snarest. På forhånd tak! Se vedhæftede invitation.

Brødbagere
Tusind tak for jeres positive tilbagemeldinger vedr.
brødbagning:-) Vi mangler brød til resten af september
måned, så har nogen tid og lyst, tager vi meget gerne
imod.
Lærere til d. 9-10/11
Tusind tak til jer, der kommer og hjælper de to dage,
hvor lærerværelset er på kursus. Vi har næsten alle de
lærere, vi skal bruge. Vi mangler dog stadig en enkelt
lærer til storegruppen om torsdagen d. 9/11 og 1-2 lærere til storegruppen om fredagen d. 10/11.
Se vedhæftede invitationer/opslag fra
forældrerådet:
1)
Store Bagedag
2)
Halloweenfest
Til 0. og 1. klasse
Eleverne har i denne uge fået sedler med hjem ang. hhv.
skole/hjem samtaler (1. kl.) og hjemmebesøg (0. kl.).
Begge dele afholdes mandag og tirsdag i uge 40.
Til hele lillegruppen:
I næste uge begynder vi på et emne om eventyr:-)

N/T på mandag:
Vi skal en tur til åen. HUSK gummirøjsere og tøj efter
vejret:-)

Til 3. klasse
Eleverne har i dag fået seddel med hjem
ang. hjemmebesøg i uge 41 og 43.

Til 6. klasse drenge:
Valdemar har delt invitationer ud til fødselsdagsfest,
som afholdes på mandag.

Til 7.-8. klasse:
Eleverne har lavet nogle fantastiske poetryopgaver. STOR ROS fra engelsklæreren:-)

Vedr. emneugen:
I uge 41 skal vi på skaterbanen i Nibe. Vi får brug for
løbehjul, rulleskøjter, skateboard o.lign.
Fritternyt!

1)

Vedhæftede filer!

Store Bagedag for lillegruppeforældre, 2) Opslag til lillegruppeforældre vedr. halloweenfesten, 3) Info vedr. arbejdsdag d. 6.
oktober, 4) Plan for hjemmebesøg i 0. klasse

Rengøring lørdag d. 23/9:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og
Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen
Rengøring lørdag d. 30/9:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Møller og Poul Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen

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

