29.01.2016

Ugebrev uge 4

Vi har i dag haft besøg af seks medarbejdere fra Midtdjurs Friskole. De henvendte sig allerede i
efteråret, fordi man på Midtdjurs Friskole overvejer på sigt at etablere udskoling - dvs. 7.-8.-9.
klasse. De ville derfor gerne søge inspiration hos os og lære af de erfaringer, vi har gjort os med
denne aldersgruppe. Det blev et spændende besøg, hvor vi gensidigt inspirerede hinanden i relation til det at skabe bedst mulig skole for børnene.
Til storegruppen!

Til lillegruppen!

Projektugen er overstået, og mange elever har lavet et rigtigt godt Vi vil gerne opfordre til, at forældre til børn i
stykke arbejde. Arbejdsmoral, produkt og fremlæggelse munder lillegruppen hen over weekenden tjekker barnets/børnenes penalhus(e) og sørger for, at der
ud i en samlet, individuel karakter, som gives i næste uge.
altid findes mindst 2 spidsede blyanter, blyantspidser, viskelæder, lineal og også meget gerne
farveblyanter.
Med venlig hilsen lærerne i lillegruppen.
Vi skal spille badminton i den kommende periode, og vi mangler ketsjere. Medbring meget gerne en ketsjer (eller evt. flere), hvis I har muTil mellemgruppen!
lighed for det.
Vores overnatning er vel overstået. På trods
af, at flere af eleverne blev syge og måtte hentes i løbet af natten, var det en rigtig god opleMorgensang fra kl. 8.10 hver fredag!
velse både for børnene og for de voksne.
Vi har lyttet til de forældre, som har udtrykt ærgrelse over, at de
Tak for hjælpen til de forældre, som var med
nu ikke længere kan deltage i morgensang, fordi den ligger op ad til at ordne det praktiske, så vi havde tid til at
formiddagen. Derfor har vi besluttet, at morgensangen om fredavære sammen med børnene.
gen lægges om mor genen. Vi håber , at vi der med kan tilgodeMed venlig hilsen
se de af jer, som gerne vil være med.
Helle og Kasper
OBS!
Vi har stadig lus! Så vi vil meget gerne, om I i weekenden vil kæmme jeres barn/børn og behandle dem,
hvis det er nødvendigt. Dermed kan vi forhåbentlig blive lusefri igen.
Rengøring.
Lørdag d. 30. januar:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming
Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja
Gregersen, Helle Müller, Joan og Chr. Agesen
Lørdag d. 6. februar er det følgende hold:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og Bjarki Thrainsson, 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

