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Vilsted Friskoles ugebrev

Lærerværelset er tilbage igen efter et godt
kursus!
Tusind tak for indsatsen torsdag og fredag i sidste uge, hvor lærerne var på kursus. Vi har en
klar fornemmelse af, at det var to rigtig gode
dage både for børn og voksne.
På kurset nåede vi omkring rigtig mange ting,
som vi gerne vil præsentere for jer på storforældremødet d. 29. november.

details?id=dk.friskolen.areader

Nyt om Magasinet Friskolen!
Magasinet Friskolen kan som tidligere meddelt
læses gratis af alle. Brug nedenstående links. Se
derudover gerne vedhæftede fil.

Elever.
Oliver i 2. klasse og Magnus i 0. klasse har sidste dag hos os i morgen fredag. Fra på mandag
flytter de tilbage til Løgstør Skole. Vi takker for
denne gang og ønsker Magnus, Oliver og deres
familie det bedste fremover.

Iphone: https://itunes.apple.com/dk/app/
magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/

Computer: http://magasin.friskoler.dk
Storforældremøde!
HUSK at sætte kryds i kalenderen d. 29. november kl. 19-21, hvor vi har storforældremøde. Her kan man blandt andet høre om byggeriet og om udkommet af årets lærerkursus.

HUSK loppemarked på lørdag!
Lopper modtages stadig gerne:-)

Husk kalendergaver!

Teatertur.
Vi har i dag torsdag været på Fjelsø Friskole for at se teater. Det var en god tur.

Dekorationer.
Vi laver ikke dekorationer i morgen alligevel, da de allerede er lavet:-)

Vi glæder os meget til loppemarkedet på
lørdag!

Fritternyt!
Indbydelse til bedsteforældre-julehyggedag er vedhæftet:-)

Vedhæftede filer!

1) Vedr. Magasinet Friskolen, 2) Invitation til bedsteforældre-julehyggedag i SFO
Rengøring lørdag d. 18/11:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og
Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Berg Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen
Rengøring lørdag d. 25/11:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Møller og Poul Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge:-)

