VILSTED FRISKOLE
Uge 50, 2016

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Skema for næste uge:

Mandag:
Familiedag!
Kl. 8.10 morgensang
Kl. 8.45-11.00 Familiegrupper
Kl. 11.00 fællesspisning
Kl. 12-12.40 familiegrupper
Alle har fri kl. 12.40.
Der er to hjemkørsler: Kl. 12.45 og kl. 14.15.

Tirsdag:
Juleafslutning!
Kl. 8.10 morgensang.
Kl. 9.30 - 10.00 i kirken.
Kl. 10.30-11.30 hygge i grupperne.
Kl. 11.30-12.00 fælles juleafslutning.
Kl. 12.00 Juleferie
Der er to hjemkørsler: Kl. 12.15 og kl. 14.15.
BEMÆRK vedr. bus! Hjemkomsttidspunktet for jeres barn/
børn vil kunne være anderledes begge dage, idet der pga. de
to hjemkørsler er færre børn med på den enkelte tur. Giv venligst besked, hvis jeres barn/børn de to dage ikke må
komme hjem før et givet tidspunkt (her tænker vi særligt
på de yngste børn, som risikerer at komme hjem til et
tomt hus, hvis de kommer hjem for tidligt).

Pernilles familiegruppe mandag:
Besøg hos bageren mandag kl. 9-10.30.
Hygge over middag i fysik med lidt sjove forsøg.

Stines familiegruppe mandag:
Vi får hjælp af Helle på mandag, hvor vi skal lave dejlig julemad og hygge med bordopdækning med mere til hele skolen. Else stopper!
Indgangen til juleferien bliver i år samtidig et farvel til Else
Vi glæder os til en dejlig dag med jer alle sammen!
som frugtskærer, køkkenrengører, tøjvasker mm. Else har
været hos os i næsten 4 år, og skolen skylder hende stor tak
Leas familiegruppe mandag:
I skal huske varmt tøj til en gåtur samt spil til hygge bageffor de mange timers arbejde, hun har ydet. Vi ønsker
ter!
Else held og lykke fremover og håber, at hun en gang

imellem vil komme forbi og drikke en kop kaffe med
os. Vi tager officiel afsked med Else på mandag i forbindelse med morgensangen.

Mettes familiegruppe mandag:
Se vedhæftede fil!
Peters familiegruppe mandag:
Se vedhæftede fil!
De øvrige familiegrupper har fået en seddel af deres respektive familiegruppelærer.

Barselsvikar fundet!
Onsdag aften var der ansættelsessamtaler til stillingen
som barselsvikar for Thea. Valget faldt på Signe Thomsen, som er uddannet lærer, og som bor i Haubro. Signe
kommer forbi skolen på mandag og hilser på. Vi er rigtig glade for at kunne byde Signe velkommen til Vilsted!

Fritternyt!
Endnu en hyggelig jule uge i SFO. Vi havde en skøn tur i biografen, dejligt at have Jeres børn med :-) Vi har fået nye vinduer, i
siden mod fritterhaven. Det er blevet SÅ flot :-) Kom gerne ind og

se :-) På mandag d. 19/12 har vi juleafslutning, der er kaffe på kanden når I henter jeres børn. Tirsdag d. 20/12 kl 16.30 går vi på juleferie. God jule til jer alle :-D

Vedhæftede filer!
1) Seddel til Mettes familiegruppe, 2) seddel til Peters familiegruppe
Rengøring lørdag d. 17/12:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronnie Tyrrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen
BEMÆRK! Rengøring torsdag d. 22/12 kl. 16-19:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun, Lars Frederiksen og Helle Müller.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer ...

