11.12.2015

Ugebrev uge 50

Det var fantastisk dejligt, at så mange af jer valgte at komme og være med fredag aften til Luciafesten. Og det var
mindst lige så rart at opleve den store vilje fra jer forældre, fra eleverne og fra personalet til at give en ekstra hånd,
så alle kunne få en god oplevelse. Denne vilje til at give til fællesskabet er et af de helt centrale omdrejningspunkter for hele Vilsted Friskoles eksistens. Det er en god fornemmelse at mærke, at denne særlige ånd i særdeleshed
er i live hos os, og det tegner godt for fremtiden!
Fritternyt!
Julen nærmer sig med hastige skridt, men inden vi takker
Mandag havde vi besøg af børnehaven ”Storkereden”. Det
af for dette kalenderår, har vi endnu en spændende uge
blev en rigtig hyggelig dag, hvor børnene legede på tværs af
sammen, som vi glæder os til. I kan se programmet herhinanden. Vi spiste æbleskiver, der blev lavet fint julepynt,
under.
og sammen fik vi pyntet vores juletræ. Vi har i denne uge
Næste uge på Vilsted Friskole!
I den kommende uge er der flere skemaændringer, som I skal
være opmærksomme på.
Mandag, tirsdag, onsdag: Fagdage
Ugens tre første dage holder hele skolen fagdage med temaet
”mælk”.
Torsdag: Familiejuleafslutning.
Susanne Greth kommer som gæstelærer og sørger for maden, så
der bliver ikke brug for madpakke!
Fredag: Juleafslutning
Der er ingen mad den dag. Alle børn skal så vidt muligt medbringe en fyrfadsstage/-holder.
Mødetid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag:
kl. 8.10-12.40.
Der er to hjemkørsler de fire dage: Kl. 12.50 og kl. 14.15.
Mødetid fredag: kl. 8.10-12.00.
Der er én hjemkørsel: kl. 12.10.
Til storegruppen!
Alle bedes aflevere deres julekalendere og pengene for julekalenderne, så vi kan få gjort op hvor meget, vi har tjent.
Hilsen Thea og Pernille
Fra det seneste bestyrelsesmøde.

Regnskabet blev gennemgået.
Diverse ønsker til små og større investeringer i skole/SFO
blev drøftet.
Lokallønsaftale for lærerne blev diskuteret.
Personalesituationen fremadrettet blev drøftet.

haft Julie i praktik. Det har været en stor fornøjelse for os
ALLE. I dag siger vi desværre farvel. Men mon ikke vi kan
lokke hende til at besøge os en dag :)
Husk! På mandag er der bedsteforældredag, det glæder vi os
til.
Nyt om elever!
Oswin Gröschel begyndte i 2. klasse i onsdags. Hjertelig
velkommen til Oswin og hans familie.
Thea Schmidt fra 7. klasse er i denne uge stoppet på skolen.
Vi ønsker Thea held og lykke fremover.

Nyt fra Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner.
Så er det blevet tid til at forny medlemsskabet af Støtteforeningen for 2016. Prisen er 100,- kr for et medlemskab.
Som noget nyt vil der i år blive udtrykket 3 gaver á 2 flasker rødvin blandt de, der tilmelder sig støtteforeningen
inden d. 14/1 2016.
Indbetalingen skal ske på
reg. nr. 9217 konto nr. 185 00 05 164
eller til et af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer - se
skolens hjemmeside om støtteforeningen.
Obs! Man må gerne oplyse sin mailadresse ved indbetaling i feltet kort besked.
På forhånd tak for din opbakning.
Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner

Rengøring.
Lørdag d. 12. december er det følgende hold, der gør rent:
Bente og Carsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Malene R. Jensen og Bjarne Boll
T., Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina
Haldrup Nielsen, Lene Andersen
Lørdag d. 19. december er det følgende hold:
Mette Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindie, Iben Trole
Larsen, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergaard, Christina Bundesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

