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Ugebrev

Vikaren er fundet!!!
På mandag starter Lea som barselsvikar for Thea.
Lea kommer fra Løgstør-området, og hun har haft vikararbejde på Løgstør Skole.
Vi glæder os rigtig meget over, at Lea vil komme og hjælpe os. Storegruppen glæder sig især - de har allerede
snakket en del om ”den nye vikar” :-)
Vi byder Lea velkommen til vores skole og glæder os til
samarbejdet.
Forår kom du snart!
Vi har ventet længe,
vi vil ud at tumle os
i de grønne enge.
Og vi har sandelig tumlet i denne uge.
Drengene har haft travlt med at lave bålplads. Den er
også blevet indviet med stor glæde.
Magnus L. havde majs korn med, så vi kunne lave popcorn over bålet. Det var rigtig hyggeligt.
Vi har også modtaget en fin disco-kugle og lys show fra
Magnus L og hans familie. Rigtig mange tak!.
Vi ønsker alle god weekend. SFO-personalet
Lillegruppe madpakke fredag
På fredag skal lillegruppen se teater i Aggersund. De er
derfor ikke hjemme til spisetid, og vi beder om, at de
kan have en madpakke med. På forhånd tak
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holdt møde i onsdags. Herunder følger en
kort orientering:
- Der blev evalueret på efterårets storforældremøde,
hvor der var fokus på fællesskab. Et af forslagene fra den
aften var en voksenfest. Det vil bestyrelsen gerne støtte
op om, og vi efterlyser derfor forældre, som har lyst til
at hjælpe med til at arrangere en fest. Ring til Jens Chr,
som hjælper med at videreformidle kontakten.
Et andet punkt fra forældremødet var Facebook
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at vi hjælper hinanden
med at gøre friskolen mere synlig via Facebook. Invitér
venner til at synes godt om os, skriv selv om os, del og
like det, som kommer på. Vores side har 350 likes - kan
vi nå 500 inden påske??
- Bestyrelsen har planlagt den kommende generalforsamling, som i år er torsdag den 23/4. Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller, men hvis der er forældre derude, som har lyst til at komme med i bestyrelsen, så hører vi rigtig gerne fra jer.
- Gulvet i salen står overfor en lakering. Bestyrelsen har

indhentet tilbud, og vi forventer, at arbejdet bliver udført i sommerferien.
- Rykkerproceduren blev gennemgået af Heidi.
- Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.
- En vikar er ansat i Theas stilling. Se øverst på siden.
- Vedligeholdelsesudvalget arbejder på t arrangere en
arbejdsdag, som bl.a. skal have fokus på SFO-haven
Næste bestyrelsesmøde er 8/4
Fødselsdagsinvitation
Alle elever har fået invitation til en fødselsdag - husk at
kigge i tasken
Foredrag
Tidligere lærer på Vilsted Friskole, seminarielektor Dorthe Ahlstrøm holder foredrag på Christiansminde - se
vedhæftede.
Velkommen til Liv
På mandag starter endnu en Liv i 6. klasse. Hun vil gerne
prøve at gå i skole hos os. Vi byder velkommen og håber, at Liv bliver glad for at være her.
God weekend
Rengøring 14/3
Tovholder: Martin Laursen, 30 31 36 66
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Barn
Emma, Noah
Alexsander
Caroline
Frederikke, Josefine
Nicklas
Hjalte
Magnus
Kath, Valdem, Fred.
Lilian, Alexander
Emilie
Mille

Forældre
Eva og Martin
Janne og Lene
Elin
Maja og Kim
Jette og Evan
Mette R, Michael W
Ulla og Karl
Dorthe og Sonny
Tanja. Peppe
Joan og Christian
Helle Müller

Rengøring 21/3
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
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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

