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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Storforældremøde om 9. klasse!
Tak til alle jer, der mødte op i aftes for at være med i drøftelserne
vedr. en mulig 9. klasse på Vilsted Friskole. Det var et rigtig godt
møde, hvor synspunkter blev delt og udfordret i en tone, der var
præget af åbenhed og respekt for hinanden.
Bestyrelsen tager indtrykkene fra aftenen med i det videre arbejde,
og der vil på baggrund heraf snarest komme en udmelding.

Godhedsbeviset er også vedhæftet og må udprintes i alle de eksemplarer, man måtte ønske;-)
Gode gerninger kan være mange ting - fx at lave aftensmad til sin
familie, lufte naboens hund, vaske vinduerne…. Listen er næsten
uendelig. Det vigtigste er, at man gør noget, som er en hjælp for
andre. De udfyldte sedler skal afleveres til klasselæreren SENEST
onsdag d. 1. februar! (På sedlen står der , at de skal aflever es på
biblioteket - det skal vi nok sørge for.)
Nye skemaer!
Her på skolen er der udlovet en lille præmie til den gruppe, som i
I forbindelse med, at Thea går på barsel d. 1. februar, har vi pga.
gennemsnit pr. elev skaffer flest penge til Danmarks Indsamling.
nogle ændringer i fagfordelingen lavet nye skemaer. Skemaerne
Præmien er en ”hygge-biografeftermiddag” inkl. popcorn (på skotræder i kraft fra og med mandag den 30. januar. De nye skemaer er len).
vedhæftet og kan meget snart findes på vores hjemmeside.
Virksomhedspraktikant!
Danmarks Indsamling!
Helle Vibeke Foulum er i virksomhedspraktik hos os de kommende
Vi har her på Vilsted Friskole valgt at deltage i Danmarks Indsam- tre uger. Helle begyndte allerede i mandags og er her 8 timer om
ling. For hver god gerning vores børn gør, betaler Ole Kirk’s Fond ugen. Hendes arbejdsopgaver ligger i SFO’en om formiddagen,
25,- kr. til Danmarks Indsamling. Der er altså ikke tale om, at for- hvor hun blandt meget andet bager til SFO-børnene. Vi byder Helle
ældre eller andre skal betale! Pengene fra Ole Kirk’s Fond går til
hjertelig velkommen.
kampen mod sult. Børnenes gode gerninger skal nedfældes på et
”Godhedsbevis” udarbejdet til formålet. Børnene har fået et eller
Tandplejeundervisning!
flere beviser (efter eget ønske) udleveret til udfyldelse hjemme.
Se vedhæftede oversigt over hvilke klasser, der i den kommende tid
modtager tandplejeundervisning fra den kommunale tandpleje.
Til hele lillegruppen!
Oversigt over de nye legegrupper er vedhæftet.
Igen en bøn om at huske navn i/på jeres børns ting og tøj.
Det letter vores arbejde med at få tingene på rette plads.

se/genfortælle handlingen i bogen. Læselektien er
for til torsdag, hvor børnene læser for os.
For at forberede børnene bedst muligt til 1. klasse, har vi
lavet spisepausen kortere (ca. 20 min. i alt). Det betyder, at børnene
skal øve sig i at være koncentreret om madpakken samtidig med, at
Til 0. klasse!
vi fortæller historie. Det vil være en stor hjælp for jeres barn og for
I næste uge starter vi op på emne om ”Læsefidusen”. På mandag får os, hvis I vil minimere eller helt afskaffe ”desserter”, da de tager
børnene en lille læsebog med hjem. Vi vil gerne, at I læser bogen
meget tid og uforholdsmæssig meget af børnenes opmærksomhed.
sammen med jeres barn - gerne flere gange. Barnet skal kunne læ-

Til hele storegruppen!
Vi er nu officielt i gang med projektugen. Eleverne må gerne medbringe egne computere, iPads eller lign., da skolens ikke er til rådighed i hver time. I ugen er der selvstyring af tid, hvilket betyder,
at eleverne i grupperne selv aftaler hvor meget og hvornår, der skal
arbejdes. (De følger naturligvis skoleskemaet medmindre andet
aftales med Thea eller Lea.) Hvis eleverne må arbejde hjemme
tirsdag (eller onsdag for 7.-8. kl. vedkommende), skal vi have besked fra jer forældre senest på mandag. Hilsen Lea og Thea

nelser, som står ved stande rundt omkring i de store haller. I kan
finde flere informationer om SKILLS på
www.skillsdenmark.dk. I er naturligvis også velkomne til at spørge;-) Vi kører med en fælles bus,
som er bestilt til formålet af SKILLS. Eleverne møder på
skolen til normal tid. Vi kører fra skolen ca. kl. 9.00, og vi er
først tilbage igen ca. kl. 13.30. Vær opmærksom på, at eleverne
derfor IKKE kan køre med skolebussen hjem.
HUSK madpakke!

Til 8. klasse!
Fredag d. 27/1 skal 8. klasse til DM i SKILLS i Gigantium i
Aalborg. Her vil eleverne møde mange forskellige uddannelser,
uddannelsesvejledere og repræsentanter fra de forskellige uddan-

Til 7. og 8. klasse!
Kære forældre. På mandag får alle eleverne deres grammatikmappe
tilbage med en individuel, skriftlig feedback.
Hilsen Stine

Ingen nyheder fra SFO’en i denne uge;-)

Fritternyt!
Vedhæftede filer!

1) Nye legegrupper i lillegruppen 2) Tandplejeundervisning, 3) Danmarks Indsamling Godhedsbevis, 4) Nye skemaer
Rengøring lørdag d. 14/1:
Pernille og Michael Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie,
Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje
Rengøring lørdag d. 21/1:
Laila og Claus Sørensen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Ausra og Vitalijus Ikramovas,
Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

Lavet i dag af
Johanne, 2. kl.

