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Tusind tak for en superflot reception i fredags! Tak til alle jer, der brugte tid og
kræfter på at skabe de fine rammer for eftermiddagen. Også en stor tak til alle jer,
der kom fordi og ikke mindst tak for alle
gaverne!

Fripladsansøgninger:
Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2015/2016 afleveres på skolens kontor senest d. 1. september. Skemaet kan
hentes på skolens hjemmeside under
”Links”. Et print kan også afhentes på
skolens kontor.

De bedste hilsner
Sonja
Fritternyt!
Nyt skoleår giver også anledning til nye tiltag. Så derfor har vi set hvad vi kan gøre for, at give SFOens mellemgruppe/klippekorts børn et junior råderum. som udgangs punkt vil vi hver onsdag lave juniorklub i forskolens hyggerum. Her vil en af vi voksne være til stede, primær for junior-børnene.Vi vil lave relevante aktiviteter for junior.
Her får de ha tid for dem selv uden lillegruppe børn.
Hver Tirsdag til og med November vil være en ude-dag . Dvs. at børnene skal have ude tøj med.
Onsdag er den dag, hvor man efter bus afgang må gøre brug af computer og iPad.Vi har i SFOen fået tre nye
ipads.

Det gik ugen med.
Sommeren har været med os i denne uge. Det har givet anledning til en del boldspil, og andre udelege. Vi
har afholdt børnemøder. SFO-lillegruppen tirsdag/ SFO-mellemgruppen onsdag. vi talte eks. de nye tiltag i frittern, hygiejne, spisning, klippekort og lyttet til børnene.
Mellemgruppen tager på tur mandag og tirsdag
d. 24.-25. august .
Husk at der er forældremøde i mellemgruppen tirsdag
d. 1. september kl. 19.00.

Husk at der er forældremøde i storegruppen tirsdag d. 25. august kl. 19.00. Storegruppen tager på
tur d. 26.-27. august - eleverne får en seddel ang.
turen med hjem i dag fredag.

Lillegruppen har natten til i dag fredag overnattet på skolen. Det har været en rigtig god oplevelse! Tak til
jer forældre, som sørgede for aftensmaden mm., så Peter og Marianne kunne koncentrere sig om at være
sammen med børnene.
Rengøring.
Lørdag d. 22. august er det følgende hold, der gør rent:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate og
René Thimm, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og
Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen.
Lørdag d. 29. august er det følgende hold:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibhørn, Austra og Vitalijus Ikramovas, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen,
Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen
Vil du til foredrag med Eskild Ebbesen? Så se vedhæftede fil.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer
en rigtig god weekend!

