25.09.2015

Ugebrev uge 39 side 1

Ny souschef på Vilsted Friskole!
Som bekendt er tidligere souschef Susanne Greth gået på pension. Hendes efterfølger på posten som souschef er nu
fundet. Valget er faldet på Peter Sølund Pedersen, der formelt tiltræder som souschef 1. oktober.
STORT TILLYKKE til Peter med den nye titel!
Kære forældre
Vi vil forsøge at få en ordentlig busforbindelse igennem Vilsted over Hobrovej, Flejsborg og til Aars.
Der er på nuværende tidspunkt store problemer med
at få de unge mennesker i området til ungdomsuddannelserne og 10.kl i Aars og det vil vi forsøge at få lavet
om på.
Vi har brug for alles hjælp og det er nu at vi skal reagere.
Der skal afleveres ændringsønsker til Kommunen inden den 1. okt 2015 for at det kan komme med i betragtning til den nye køreplan fra 26. juni 2016.
I skal ikke tænke at det ikke berører jer nu, fordi jeres
børn måske først om 3 år skal videre fra Friskolen.
Busplanen bliver jo ikke ændret hver år, så lad os
sammen få en bus tilbage som kan sikre at de unge
kan komme på deres ungdomsuddannelser.
Skriv et indlæg på vores Facebook side "Bus tilbage
på Hobrovej, 9670" eller send en mail
til Merete_laibjorn@hotmail.com og så samler vi alle
historierne sammen og afleverer det. Skriv hvor I bor,
hvor mange børn I har, hvilken alder de har og hvad
det betyder for jer at der er en busforbindelse til
Aars.
Fristen for at få jeres historie med er på mandag den
28. september.
Hilsen Annette Sloth og Merete Laibjørn

Vedr. hjemmebesøg i 0. kl.
Eleverne i 0. kl. har fået seddel med hjem angående hjemmebesøg i uge 40 + 41, så tjek gerne postmappen.
Med venlig hilsen Marianne og Peter.

Til storegruppen:
Storegruppen må meget gerne tage enten en
iPad eller en computer med mandage, tirsdage
og torsdage fremover, hvis der er mulighed for
det.
Med venlig hilsen Thea
Besøg af sundhedsplejersken i 7.-8. kl.!
Kære forældre
Sundhedsplejen kommer på besøg i 7. og 8. årgang med det sundhedspædagogiske tiltag: SundhedsEksperimentarium.
Vi har fået lov til at opstille vores materialer i
gymnastiksalen den 1. oktober. SundhedsEksperimentarium er sundhedsundervisning på de unges
egne præmisser. Vi medbringer et antal arbejdsstationer, hvor de unge så arbejder 2 og 2 sammen om at løse opgaver om sundhed ud fra eget
perspektiv. Arbejdsstationerne indeholder forskellige øvelser, hvor de unge kan måle sig selv i forhold til normalområdet. Øvelserne vil komme omkring emner som rygning, alkohol, lungefunktion,
puls, blodtryk og kondital, hjernes funktion, muskelstyrke, koordination og balance, håndhygiejne,
kostvaner og BMI.
De unge arbejder selv med emnerne, og sundhedsplejersker og lærer fungerer som hjælpere og
rådgivere. Er der enkelte unge, som har værdier/
resultater fra øvelser, som afviger meget fra normalområdet, vil jeg selvfølgelig tage kontakt til
hjemmet og evt. anbefale tjek hos egen læge.
Sundhedsplejerskerne ser frem til at være sammen
med jeres børn om denne aktivitet, som er planlagt
til at vare ca. 2 timer.
Med venlig hilsen
Lone Riisgaard-Jensen
Sundhedsplejerske

Rengøring.
Lørdag d. 26. september er det følgende hold, der gør rent:
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. 3. oktober 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 Andersen, Randi og Peder Kristensen.
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Tusind tusind gange TAK
er slet ikke nok, men jeg gerne udtrykke min dybeste taknemmelighed for den store opmærksomhed, jeg fik i forbindelse med, jeg gik på pension
efter 20 og et halvt gode år på Vilsted Friskole.
Tak for vin, blomster, chokolade, gaver, rosende
ord, med meget mere. Jeg er slet ikke nået igennem det alt sammen endnu
Jeg glædes dagligt over alle de søde ord og smukke kort jeg modtog fra eleverne. Videoen, hvor de
synger, er helt fantastisk, og må også ses/høres tit.
Skønne dygtige børn, som er heldige at gå på en
skole, hvor der er nogle utrolig dygtige voksne i
hvis fodspor, de kan vokse.
Stor tak til bestyrelsen, kollegaer og børnene for
alt det I gjorde, for at jeg kunne få sådan en utrolig god og uforglemmelig dag. Tak til alle jer, der
kom til receptionen, og kunne hjælpe med at spise
af det overdådige kagebord. Det varmede mit
hjerte meget, at også tidligere elever og forældre
dukkede op. Tak.
Gode tanker og varme hilsner til jer alle fra
Susanne

Til mellemgruppen:
MANDAG, den 28.9 tager vi på biblioteket - HUSK bøger
og lånerkort

ONSDAG, den 30.9 afholder vi om formiddagen
'terminsprøve' i matematik. Eleverne må udover madpakken medbringe lidt saft/juice samt lidt frugt/müslibar
el.lign. IKKE slik, kiks, chokolade denne gang

Med venlig hilsen
Helle og Kasper

Fritternyt!
Vi har i denne uge afholdt børnemøde med de mindste. Vi talte især om hvordan vi skulle behandle legetøjet i SFOen, og at vi skal
huske at passe godt på vores ting.Vi havde en dejlig udedag tirsdag hvor vi varmede æbleskiver over bål. Så har vi haft ballon badminton i salen. Det var også rigtigt sjov.
OBS! Husk at sætte stort kryds i kalenderen den 8.Oktober hvor vi deltager i bog for en sag.I den anledning er der forældre kaffe .vi
håber på at se rigtig mange af jer, og at vi får samlet en del penge ind til børns vilkår den dag.

PARKERING
Vi vil gerne opfordre til, at man benytter den store
parkeringsplads på den anden side af Ranumvej både
når man henter/afleverer børn, og når man skal parkere i længere tid.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

