VILSTED FRISKOLE
Uge 49, 2016

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Tak for en rigtig dejlig julefest!
Vi vil gerne takke alle jer, som i fredags var med til at gøre
julefesten til en rigtig god oplevelse!
Tak for hjælpen både før, under og efter festen (da der skulle
ryddes op).

Til Julies rengøringshold!
BEMÆRK at næste rengøring for Julies hold er
flyttet fra d. 30/12
til d. 22/12 kl. 16-19!

9. klasse på Vilsted Friskole?
Sæt X i kalenderen torsdag d. 12/1-17 kl. 19-21, hvor alle
skolens forældre inviter es til oplæg og dialog vedr . mulig
9. klasse på Vilsted Friskole.
Det endelige program for aftenen udsendes umiddelbart efter
juleferien.

Fagdage i næste uge!
I næste uge er der fagdage
onsdag-fredag. Se vedhæftede skema! HUSK madpakke
fredag!
Mange ansøgere til barselsvikariat!
Vi har modtaget hele 24 ansøgninger
til stillingen som vikar for Thea, der
går på barsel fra 1. februar. Det er rigtig dejligt, at vi kan tiltrække så mange interesserede ansøgere. Der afholdes ansættelsessamtaler i næste uge.

HJÆLP!
Kære forældre, vi har brug for jeres hjælp!
Det er december, og det kan vi mærke på børnene - desværre
også på den ikke så positive måde. De er tydeligvis mere urolige, har sværere ved at koncentrere sig, og de er generelt
mere trætte. Vi kan kun gisne om, hvad det handler om, men
vi håber, I vil gøre jeres til, at børnene (også her i december)
får den søvn, de har brug for, og at de fx ikke får unødig meget sukker om morgenen;-)
Til 0. klasse!
Tirsdag d. 12/12 skal vi på nissejagt på Vesthimmerlands Museum i
Aars. Vi kører fra skolen kl. 8.25 og kommer tilbage kl. 11.30. Børnene må meget gerne have en lille madpakke/drikkedunk med i en
lille taske, da vi spiser på museet.
Til alle lillegruppeforældre!
Som I ved, er der ikke meget plads i lillegruppens garderobe. Det
betyder, at der meget let bliver trangt - særligt om morgenen, hvor

Vi har stadig lus!

Måske flere end nogensinde.
Der meldes om lus i alle grupper!
børn bliver afleveret. Vi vil gerne bede jer forældre
om at respektere, at undervisningen begynder kl. 8.10.
Derfor bedes man venligst have taget afsked med sit barn og
gerne være ude af garderoben inden det tidspunkt. Har man brug
for at tale med en lærer, er man meget velkommen til at kontakte
læreren - også om morgenen, blot det sker i så god tid, at man kan
være færdig med samtalen, inden undervisningen går i gang. Vi
oplever, at det giver megen uro, hvis elever kommer ”dryssende
ind” til timen, eller hvis klassen må vente på læreren.

HUSK svømmetøj hver onsdag!
Til 7/8 klasse!
Engelsk grammatik-mappe afleveres senest d. 12/12! Til og med
side 17 skal være lavet!

Fritternyt!
Fritteren oser af julestemning. Børnene producerer julegaver til
den store guldmedalje.
Mandag d. 12/12 tager vi i biografen i Aars. Vi skal se ”Familien
Jul 2”. Filmen er slut kl. 15.30. Herefter kører vi til Vilsted, hvor
børnene kan hentes kl. ca. 16.10.
Alle tager afsted, dvs. at SFO er lukket kl. 13.30-16.10.
Mandag d. 19/12 holder vi juleafslutning i SFO, her vil vi hygge

med julegodter, danse om juletræet og hvem ved, måske kommer
Julemanden forbi!
Der er kaffe til forældrene, når børnene bliver hentet. Børnene vil
også denne dag få deres julegaver med hjem.
Tirsdag d. 20/12 kl. 16.30 går vi på juleferie og åbner først igen
d. 4. januar kl. 06.30!

Vedhæftede filer!
1) Skema for fagdage i næste uge! 2) Julekageopskrifter
Rengøring lørdag d. 10/12:
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, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Ove og Charlotte Larsen.
Rengøring lørdag d. 17/12:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronnie Tyrrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

