28.11.2014

Ugebrev

Luciafest:
På fredag den 5/12 kl. 19.00 holder vi luciafest.
Alle børn bidrager med underholdning til festen, og
forældrerådene bidrager med små boder, hvor der
kan købes forskellige ”juleartikler”
Desuden sørger forældrene i mellemgruppen for
servering til kaffebordet.
3. klasse forældre bedes komme og lave kaffe og
servere, og 4/5. klasse forældre bedes sørge for
afrydning og opvask.
Kom og vær med til et af skolens store arrangementer. Vi glæder os til at se jer.

Julehyggen breder sig:
I onsdags holdt vi juleklippedag for alle børn på skolen. Vi sad samlet i familiegrupper i salen og lavede
julestjerner af sugerør. De er nu hængt op rundt på
skolen.
I den forbindelse havde Johanne fra lillegruppen
brug for at skrive en julehilsen. Da det skriftlige engelske ikke er helt på plads, måtte Johanne ty til
”børnestavning”, så det blev til:
Mavikesmæs! - og vi kan da kun svare ”i lige måde” :-)
På mandag starter dagen med morgensang, Betteøre og pakkekalender.

Lus:
Der er i denne uge konstateret lus i lillegruppen.
De små kryb er under kontrol, men vi opfordrer jer
alle til at se efter, om de skulle have spredt sig til
andre græsgange:-)

Velkommen til Hjalte:
Hjalte har i en periode prøvet at gå i lillegruppen her
hos os. På den baggrund har hans forældre besluttet, at Hjalte skal fortsætte sin skolegang her.
Det er vi glade for, og vi byder både Hjalte og hans
forældre velkommen til Vilsted Friskole.

Idrætstøj til storegruppen:
Vi minder om, at der er idræt for de store om onsdagen, og at de bedes medbringe idrætstøj. En del af
dem har vist brug for hjælp til at huske det.

SFO-nyt:
Nu er det jul igen!!!
-Onsdag den 3 Dec. er der jule-hygge dag med
bedsteforældre og det glæder vi os til.
-Onsdag den 10 Dec. skal vi i Bio og se familien
jul. I den anledning må alle børn gerne medbringe
kr. 20,- til popcorn. Pengene bedes afleveret til os

på mandag.
-Vi har afholdt drengemøde. Her blev der bl.a. talt
om alm. info omkring vores aktivitetsprogram for
december og om, hvad de ellers havde lyst til at
fortælle. Vi talte også om sprog. Vi oplever desværre et lidt uheldigt sprogvalg ind imellem, og derfor
var dette også et vigtigt emne på tapetet.
I næste uge vil der være pigemøde.
Rigtig god weekend og 1 advent.

Til Lillegruppen:
Luciafesten står for døren, og vi er i fuld gang med
at øve vores optræden. Eleverne skal i den forbindelse medbringe en nissehue og et halstørklæde og
vanter/luffer - gerne strikkede.
Husk navn på tingene. Afleveres senest tirsdag.

Rengøring : 29/11
Tovholder: Martin Laursen, 30 31 36 66
Barn

Forældre

1

Emma, Noah

Eva og Martin

1

Alexsander

Janne og Lene

2

Caroline

Elin

2

Frederikke, Josefine

Maja og Kim

3

Nicklas

Jette og Evan

3

Mille

Helle

4

Magnus

Ulla og Karl

4

Kath, Valdem, Fred.

Dorthe og Sonny

4

Lilian, Alexander

Tanja. Peppe

0

Emilie

Joan og Christian

Rengøring 6/12
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
Børn

Forældre

1

Kaare

Bente og Karsten

1

Esmaralda

Pernille, Morten

2

Nicoline

Theresa og Ole

2

Jason

Eva

3

Asta

Lene og Kurt

3

Frederik

Mette og Carl

4

Daniel

Olga og Søren

4

Mikkel

Mette og Per

4

Emma, Julie

Susanne og Kim

0

Lai, Liv

Lene og Thomas

