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Ugebrev uge 47

Nye lokaler!
En supergodt lærerkursus er vel overstået,
og de første initiativer på baggrund af
drøftelserne på kurset, er sat i værk. Der
er således de seneste to dage blevet arbejdet hårdt for at få flyttet rundt på musiklokalet, billedkunstlokalet, kaptajnrummet
og mellemgruppens holdlokale. I dag fredag blev vores nye morgensangs– og musiklokale så taget i brug for første gang,
og det viste sig at fungere rigtig godt. Alle, der har lyst til at komme og se de flotte, nye lokaler, er meget velkomne!
Brandøvelse
Som annonceret afholdt vi i går brand
Til lillegruppen!
Fra på mandag og helt frem til d. 18. januar er Peter
på kursus, så han kan få kørekort til bus. I de uger,
Peter er væk, har vi lavet en aftale med Ditte Olsen
om, at hun kommer og har de fleste af Peters timer.
Ditte bor i Ranum, og hun har selv for år tilbage været elev på skolen.
Marianne skal også på kursus i næste uge dog kun
onsdag, torsdag og fredag, og hun er heldigvis tilbage
igen mandag i uge 49.

øvelse. Alt gik helt efter planen, og på imponerende 3 min. og ca. 32 sekunder efter
alarmen havde lydt, var alle børn opstillet
på rækker i fritterhaven. Det må siges at
være flot! Rigtig mange børn havde ekstra
strømper med, hvilket de fik brug for, fordi de ikke nåede at få fodtøj på.
I løbet af kort tid vil vi afholde endnu en
brandøvelse - denne øvelse afholdes uden
forvarsel, og der vil være brandfolk fra
Beredskab Vesthimmerland til stede under
øvelsen. Det er derfor en god idé, at børnene får endnu et par tørre strømper med,
så de har dem den dag, øvelsen foregår.

Til storegruppen!
Tak for nogle gode skole/hjem samtaler.
Vi vil gerne opfordre til, at man tager til Viborg og
pakker frugt. Vi kan tjene mange penge dernede, og
det har vi bestemt brug for.
Sæt evt. en telefonkæde i gang og kontakt Tanja for
datoer. Tanja har mobil nr.: 60956853
Se i øvrigt vedhæftede dokument om frugtpakning.
Med venlig hilsen
Pernille og Thea

Ugens gode tilbud! Se vedhæftede filer fra støtteforeningen om foreningsel!

Rengøring.
Lørdag d. 21. november er det følgende hold, der gør rent:
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
Lørdag d. 28. november er det følgende hold:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibhørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr,
Helle Andersson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

