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Ugebrev uge 44

En super(u)hyggelig Halloween-fest er vel
overstået. Der var gjort rigtig meget ud af at finde sjove, flotte, spændende og ikke mindst
uhyggelige udklædninger. Også maden var helt
i særklasse! Tusind tak til lillegruppeforældrene
for et velsmagende og yderst fantasifuldt målTil lillegruppen og mellemgruppen!
Tak for nogle gode, konstruktive
skole/hjem samtaler!
(Storegruppens samtaler er endnu ikke afviklet.)

Fairness nu! Stop den statslige besparelse
for friskolerne.
Kom til stormøde mandag den 16. november.
Finanslovsforslaget for 2016 vil ramme alle vores
friskoler hårdt på pengepungen. Vi kan stadig nå at
påvirke de sidste beslutninger.
Se vedhæftede invitation!
Fritternyt!
I denne uge har vi lavet mad over bål og kreeret Halloweenpynt. Vi har afholdt børnemøde, og her er der
blevet talt om, at vi fra november måned flytter vores udedag fra tirsdag til mandag. Vi talte om, at man
skal huske at vaske hænder efter wc-besøg osv. Derudover fik børnene udleveret et diplom for at have
deltaget i bag for en sag.
Vi har fået bobspil, mikado og bordpool af Maria
Sørensen og hendes familie. Kæmpe tak!
Også stor tak til Mads, Mikkel og deres familie, som
har givet SFO’en en masse fyrrekogler. Vi er så glade og taknemmelige.

tid! Og tak til lillegruppens forældreråd for
hjælpen i køkkenet!
Vi havde en superdejlig aften, hvor både store
og små fik lov at lege og have det sjovt sammen.
Skolelederen på kursus!
I næste uge er jeg på det obligatoriske chaufførkursus (det samme som Svend var på i september). Det betyder, at jeg ikke er at træffe i dagtimerne. Jeg vil læse mails hver dag, og det er også
muligt at nå mig via sms.
Med venlig hilsen Sonja
KURSUSDAGE!
Kære forældre,
Tak til jer, der har meldt jer til at overtage skolen torsdag og fredag d. 12.-13. november.
Vi har lige nu 4 forældre til torsdag og
5 forældre til fredag. Der kunne godt
bruges nogle flere, så hermed en opfordring til at benytte chancen for at blive
lærer for en dag (eller to).
Med venlig hilsen
Lærerværelset

Til storegruppen!
Vedhæftet er info vedr. jernindsamling. Den er
tidligere udsendt pr. mail til storegruppens forældre.

Rengøring.
BEMÆRK! OPDATERET RENGØRINGSLISTE ER VEDHÆFTET!
Lørdag d. 31. oktober er det følgende hold, der gør rent:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Malene Jensen og Bjarne Boll,
Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen
Lørdag d. 7. november er det følgende hold:
Mette Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindy, Iben Larsen,
Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og
Morten Vestergård, Christina Bundesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

