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Ugebrev uge 1

Så er det nye år skudt godt i gang! Vi er som bekendt
begyndt det nye år med nye skemaer. Det har vi glædet
os til, og erfaringerne fra denne uge viser, at det virker
rigtig godt! De færre skift mellem lektioner har gjort
dagen lettere at overskue særligt for de yngste elever,
og lærerne oplever, at tiden udnyttes bedre med den
nye lektionslængde.

I dag fredag er håndværkerne i gang med at sætte en
væg op mellem vores nye musiklokale og gymnastiksalen. Vi glæder os til, at akustikken i musiklokalet hermed bliver bedre, og at undervisningen i højere grad
kan foregå uafhængig af, om der er aktiviteter i gymnastiksalen.

Invitation til Dialogmøder 2016
Dansk Friskoleforening inviterer forældre, lærere, ledere og bestyrelser til dialogmøder om friskolernes rolle i samfundet.
Hvad betyder det, at vi er her? Hvad er friskolernes rolle, ansvar og forpligtelse?
Dialogmøderne byder på foredrag og debat og nyt fra foreningen.
Dialogmøderne afholdes den 2., 4. og 9. februar 2016 i hhv. København, Odense og Himmerland
I Himmerland er det på Lyngbjerggårdsskolen kl. 17-20. Se www.friskoleforeningen.dk eller kontakt os for nærmere info.

Fredagsmad d. 22. januar!
Har I husket at forny jeres medlemsskab af StøtteforVi afholder audition til dramaforestillingen fredag d.
eningen for 2016?
22. januar. Det er noget nyt, vi har valgt at afprøve, så
Så er det ved at være tid – I kan stadigvæk nå at være
hvordan det præcist kommer til at foregå, har vi ikke
med i lodtrækningen om de 3 vingaver !
helt på plads endnu. Vi ved dog, at ingen elever vil
I år bliver der nemlig udtrukket 3 gaver af 2 flasker rødvære til rådighed til at lave mad. Derfor vil vi høre, om
vin, blandt de der tilmelder sig støtteforeningen
der er en/nogle af jer, som har tid og lyst til at lave
inden d. 14/1 2016.
mad til os. Det kunne fx være pølsehorn eller
Prisen for et årsmedlemsskab er kun 100.pizzasnegle, men hvis nogen har mod på noget helt
Indbetalingen skal ske på Reg 9217 Konto 185 00 05
andet, er vi selvfølgelig med på den.
164, eller til et af bestyrelsens medlemmer – se skolens
hjemmeside om støtteforeningen.
Obs.: Man må gerne oplyse sin mailadresse ved indbetaling i feltet kortbesked.
Vi mangler brød!
Vi er løbet tør for brød til formiddagsfrugten. Er der
På forhånd tak for din opbakning.
nogen, som kan hjælpe med at bage, vil det blive taget
imod med kyshånd!
Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner

Rengøring.
Lørdag d. 9. januar:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Janne Kristensen,
Anja og Ulrik Kjær, Sasha Jensen, Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias.
Lørdag d. 16. januar er det følgende hold:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og
Henrik Nielsen, Kate og René Thimm, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte
Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god
weekend!

