Vilsted Friskole
informationsbrev uge 6 2018
I næste uge er der emneuge!
Hele næste uge er der emneuge. Der vil blive arbejdet med forskellige temaer under overskriften: ”Sprog og
kultur”. Skema og nærmere info er vedhæftet. Bemærk at mødetiden for nogle af årgangene er anderledes i
denne uge. Vi glæder os meget til en lærerig, spændende og anderledes uge
Fra Støtteforeningen!
Vi har trukket lod blandt alle medlemskaber i 2018, og vinderne blev:
Laila Sørensen, Leif Jensen, Martin Laursen, Sune Kjær, Marianne Sørensen
Vedrørende kuverter: I må gerne skrive barnets navn på de solgte kuverter, når I returnerer dem, så er de
med i lodtrækning om 2 fine gaver. Husk at ikke solgte kuverter, skal leveres tilbage til støtteforeningen.
Om elevers kontakt hjem i løbet af skoledagen.
Vi har nogle gange på det seneste oplevet, at børn er blevet hentet af forældre i løbet af skoledagen, fordi
børnene har følt sig dårlige og derfor har ringet efter deres forældre. Hvis børn er syge/dårlige, skal de
naturligvis have mulighed for at komme hjem. Vi vil dog gerne, at børnene taler med os voksne på skolen,
og at det er os, der tager kontakt hjem, hvis barnet skal hentes. Det håber vi, at I vil støtte op om.
Lillegruppen
Til 0. klasse: Vi er færdige med at gennemgå bogstaverne. I må meget gerne øve både bogstaver og lyde
med jeres børn derhjemme, da en automatisering af bogstaverne og deres lyde er en forudsætning for, at
børnene kan lære at læse. Vi øver naturligvis i skolen, men vi har også brug for, at I hjælper til derhjemme.
Til 1. klasse: 1. klasse har i dag torsdag fået en indbydelse med hjem til MGP fest.
Til hyggeholdet: Jeg har sendt en ferieseddel med hjem i postmappen. God ferie og god læselyst
Hilsen Marianne
Til 2. klasse: Husk at læse derhjemme 15 min. hver dag. Vi har ikke almindelig dansk sammen de næste 3
uger pga. emneuge, vinterferie, og jeg har fri i uge 9, hvor der vil komme vikar på mine timer. Hilsen Peter
Mellemgruppen

Hjælp os med at samle ind til mellemgruppens lejr – vi vil så gerne tage dem i Universe, men det
kræver ekstra penge i klassekassen. Så husk at få købt billetter til forårets fundraising-fest! 
Storegruppen
Fritternyt!

Mandag d. 12/2 kl. 13-14 holder vi fastelavnsfest i SFO. Børnene må meget gerne være udklædte. Hvis man
er i SFO, deltager man i festlighederne  Der er kaffe på kanden, når børnene afhentes.
Vedhæftede filer
1) Info vedrørende emneugen, 2) Invitation til fastelavnsfest på søndag
Rengøring lørdag d. 10/2:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla
og Sune Kjær, Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim
Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen.
Rengøring lørdag d. 17/2:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Bente og Martin Bloch, 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge

