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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Luciafesten er blevet til en julefest!
Som tidligere annonceret har vi i år valgt at lave en anderledes luciafest. Vi er som bekendt blevet væsentlig flere børn
siden sidste år, og dermed er der også blevet flere voksne/
Nyt fra støtteforeningen!
søskende/bedsteforældre m.fl., som pr. tradition deltager i
Støtteforeningen har gennem de seneste uger bidraget med
luciafesten.
både nyt bestik til køkkenet samt en splinterny, moderne,
Det er vigtigt for os, at alle kan være med til festen, men vi
ergonomisk korrekt industriopvaskemaskine.
har desværre ikke de fysiske rammer, der skal til, for at den
Sidstnævnte ankom i går d. 17. november og vil blive monte- traditionelle luciafest kan gennemføres.
ret snarest muligt.
Derfor har vi hen over efteråret arbejdet med forskellige moPå skolen er vi rigtig glade og takker for, at støtteforeningen deller. Vi har blandt andet sammen med bestyrelsen forsøgt
har sikret, at vi nu har bestik nok til alle vores børn, og at
at finde alternative lokaler til festen - desværre uden held. Vi
opvasken fremover vil kunne klares både lettere og hurtigere. er nået frem til en alternativ måde at afholde den på, og i
vedhæftede invitation kan I se, hvordan Julefesten 2017 løber
Præsentation af vores nye SFO-medarbejder.
af stablen. Som det fremgår, vil der i år ikke være boder, som
Jeg hedder Heidi Haastrup. Jeg er 43 år og har 2 børn - en
vi plejer. Vi undskylder over for de fremsynede forældreråd,
dreng på 19 år og en pige på 17 år. Jeg bor i Skarp Salling
som allerede har været i gang med produktion til boderne.
sammen med Henrik og hans to drenge.
Jeg er uddannet social– og sundhedshjælper fra 1997 og har Vi tror, det bliver en rigtig god festaften, og vi glæder os rigarbejdet med ældre og senest som pædagogmedhjælper inden tig meget og håber, at I alle sammen kan være med!
for handicapområdet.
Nu har jeg været så heldig at få stillingen som pædagogmed- VI HAR STADIG LUS!
hjælper her på Vilsted Friskole. Jeg GLÆDER mig rigtig
Tjek meget gerne hele familien i weekenden og hjælp med at
meget til at være sammen med jeres børn.
komme dem til livs!
Med venlig hilsen Heidi Haastrup
TUSIND tak til alle jer , som sør gede for , at vor es bør n
havde to gode skoledage, mens lærerværelset var på lærerkursus i sidste uge!

Til 0. klasse!
Ugebrev er vedhæftet.
HUSK at I selv skal aflevere biblioteksbøger på Løgstør Bibliotek.
HUSK svømmetøj hver onsdag!
Til 3.-4. kl.!
Vi skal lave julepynt af genbrugsmaterialer. Hvis I har, må I meget
PROGRAMÆNDRING KLUBBEN
Da der alligevel ikke skal være boder til Luciafesten på skolen, har
vi besluttet at samle bolcheproduktionen til én dag, som bliver onsdag den 30. nov. fra 18.30 til 21.00. Vi producerer nu kun, hvad vi
selv kan spise, hvilket nok også bliver en pæn del.
Alle skal derfor komme onsdag.
Håber I alle kan komme der. Hilsen Merete Laibjørn.

gerne medbringe korkpropper, konservesdåser,
kaffekapsler, wc-papruller, bobleplast, og/eller æggebakker.

Til 7. og 8. klasse!
På tirsdag kommer UU-vejlederen og har fælles vejledning med 7.
og 8. klasse.
Det sker i blokfagstimerne, så derfor ingen blokfag.

Fritternyt!
Velkommen til Cindie (mor til Hjalte og Linus i mellemgr uppen og Bastian i 0. kl.), som er startet i erhvervspraktik hos os.
Cindie skal være hos os indtil d. 9/12.

Mandag d. 28/11 er der Bedstefor ældr edag, husk tilmelding.
Sæt X i kalenderen mandag d. 12/12, hvor vi skal i biogr afen
for at se ”Familien Jul 2”.

Vedhæftede filer!
1) Invitation til julefest! 2) 0. kl. ugebrev
Rengøring lørdag d. 19/11:
Pernille og Michael Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie,
Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 26/11:
Laila og Claus Sørensen, 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

En stor, flot korsedderkop set i går ved indgangen til kopirummet.

