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Ugebrev uge 33

Det er en meget begivenhedsrig uge, som nu er ved sin afslutning. Vi har
blandt andet afholdt forældremøde i alle tre grupper. Det var rigtig dejligt at
opleve, at næsten alle forældre kunne komme og være med! En god start på
det nye skoleår sammen med jer forældre er for os mindst lige så vigtig som
en god start med børnene.
Derudover har alle børn som bekendt været på overnatning fra i går til i dag.
Storegruppen har sovet i shelters på Vejlernes Naturfriskole i Hannæs, mellemgruppen har været på Han Herreds Efterskole, og lillegruppen har overnattet hjemme på skolen. Alle steder er det gået rigtig godt, hvilket tegner
godt for vores fælles lejrtur næste sommer.

Morgenhygge i lillegruppen!

Lærer for en dag eller to!
Tak for frugt!
Traditionen tro tager vi også i år af sted på lærerkursus.
Tak til jer, der har været forbi med overskudsfrugt
Det sker d. 10.-11. november. Vi har der for br ug for
fra haven! Det har vi haft meget glæde af. Vi modtanogle forældre, som kunne tænke sig at varetage opgaverne
ger fortsat gerne frugt mm.
med børnene de to dage. Flere forældre har allerede meldt
sig, men vi har jo mange børn, så der er brug for endnu
Vedrørende medarbejder.
nogle ”lærere”! Skriv/ring derfor meget gerne til Sonja for Skolen har indgået en aftale med Pernille Marie Riis
nærmere info og tilmelding.
Bøge, der bevirker, at Pernille stopper på skolen.
Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Pernille
Elevliste.
held og lykke fremover.
Som nævnt på et par af forældremøderne, er vores elevliste
sendt ud sammen med dette ugebrev. Erfaringer fra sidste
Til storegruppen!
år viste, at elevlisten kan ændre sig meget hen over et sko- Vi snakkede til forældremødet om at gå sammen om
leår. Derfor har vi fundet det hensigtsmæssigt, at elevlisten
at holde en fælles fødselsdag. Hvis der er nogle af
findes adskilt fra infohæftet, så vi ved behov kan udsende
jer, som vil være med til det, kan I sende en sms til
en redigeret udgave til jer. (Infohæftet udkommer i øvrigt i mig på 50986557 i løbet af weekenden, så finder vi
begyndelsen af september.)
en dato, hvor vi kan arrangere og lave indbydelser.
Skulle der (mod forventning) være fejl i elevlisten, hører vi
Venlig hilsen Randi (Niels’ mor)
naturligvis meget gerne fra jer;-)
Mælkelågsindsamling stopper!
Til lillegruppen og mellemgruppen!
Vi kan desværre ikke længere tjene penge ved at indPå mandag d. 22/8 er der håndboldkaravane i Ranum. Lil- samle mælkelåg. Sidste afleveringsdag for indsamlelegruppen tager af sted kl. ca. 8.45– ca.10.45, mellemgrupde låg er
pen kl. ca. 10.45-ca. 12.45.
fredag d. 26. august!
HUSK indendørs tøj og også meget gerne indendørs sko.
Vilsted Søløb.
Hvis man gerne vil deltage i Vilsted Søløb (10/9) og
Referat fra forældremødet i lillegruppen er vedhæftet!
samtidig reklamere for Vilsted Friskole, kan man
låne en t-shirt af skolen.
HUSK sensommerfest på fredag d. 26/8!
Henvendelse til Peter gerne i løbet af weekenden.
Bemærk venligst at man selv skal tilmelde sig søløbet
- se evt. plakat vedhæftet ugebrevet i sidste uge.
Rengøring lørdag d. 20/8:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen, Bettina og Thomas Pedersen.
Rengøring lørdag d. 27/8:
Dorthe 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, Iben Trolle Larsen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Charlotte og Ove Larsen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

