VILSTED FRISKOLE
Uge 3, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Affaldscontainere ønskes!
Vi vil på skolen gerne lave en bedre affaldssortering. Dertil mangler vi 3 grønne affaldscontainere (150 liter). Hvis nogen har sådan
en i overskud, modtager vi den meget gerne.
Ændret deadline for ugebrevet i uge 4.
På fredag d. 27/1 skal ugebrevets redaktør med 8. klasse til DM i
SKILLS i Aalborg. Derfor er deadline for indlæg til ugebrevet i
uge 4 flyttet til torsdag d. 26/1 kl. 12.00.

Nyt fra elevrådet!
Elevrådet har senest arbejdet med evaluering af hhv. fagdagene i
december, julefesten og juleklippedagen.
Elevrådets meninger og ønsker og deres evt. konsekvenser for den
fremtidige planlægning er blevet drøftet på et lærermøde.

Fællesspisning om fredagen!
Fællesspisningen om fredagen handler ikke kun om at få et måltid
mad. Det handler i høj grad om det at være sammen og fælles om
Vi har LUS!!
noget, og det handler også i høj grad om at skabe god spise– og
Vi har desværre stadig lus i alle grupper. Vi håber, at I alle hen madkultur. Derfor er det af stor betydning, at alle børn som miniover weekenden vil lave lusetjek i familien og sørge for, at bør- mum smager på den mad, der er blevet lavet. Vi beder derfor om,
nene kommer lusefri i skole på mandag.
at I IKKE sender madpakke med børnene, medmindre der er helt
særlige forhold, som gør sig gældende (fx allergi), og at der i den
HUSK at tilmelde dig til Gitte Greth, hvis du kan hjælpe i Mes- forbindelse er lavet en særlig aftale med skolen.
secenter Vesthimmerland i Aars d. 20-21/2. Der mangler stadig
5-6 personer pr. dag! (Se tidligere udsendt mail.)
Til alle i lillegruppen!
Vi bruger desværre en del tid på at finde blyanter, viskelæder, linealer eller spidse blyanter i timerne. Derfor en opfordring til, at I
dagligt tjekker jeres barns penalhus og spidser blyanterne hjemmefra. Tjek også gerne tasken jævnligt.

Til 8. klasse!
HUSK at vi på fredag d. 27/1 skal til DM i SKILLS, og at eleverne
ikke kan køre med skolebussen hjem, da vi først er tilbage kl.
14.30.
HUSK også madpakke!
Projektugen er vel overstået!
Det er gået rigtig godt, og alle (med undtagelse af et enkelt hold)
har fremlagt. Eleverne har arbejdet rigtig godt i løbet af ugen, og
samtlige elever var gode og respektfulde lyttere.
Mandag morgen hører vi den sidste gruppe og evaluerer på hele
ugen.

Til 2. klasse!
Mikkel har delt indbydelser ud. Han holder fødselsdag onsdag d. 25. januar fra skole til kl. 16.30.

Til 7. klasse!
Onsdag d. 1. februar skal 7. klasse til ”konfirmand-træf 2017”
sammen med en masse andre konfirmander fra Viborg Stift. John
har givet eleverne en seddel med hjem, hvorpå man kan læse nærmere om dagens program. Der er afgang fra skolen kl. 9.20 - dvs.
at eleverne har almindelig undervisning i første time (matematik).
De er tilbage i Vilsted kl. 14.40.
BEMÆRK at de pga. det sene hjemkomsttidspunkt IKKE kan
køre med skolebussen hjem!

Fritternyt!
I Fritteren er vi i gang med en ”omrokering” af legetøj og indretPå mandag d. 23/1 er der ”Filmdag”.
ning af 1. sal. Børnene har taget godt imod det, der allerede er sket, Denne gang skal vi se ”Bakkekøbing og det store
og vi tænker, at det bliver rigtig godt, når vi bliver færdige:-)
osteløb”.
Filmen begynder kl. 12.45 og er færdig inden
busafgang.

Vedhæftede filer!
1) Opskrifter

Rengøring lørdag d. 21/1:
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 Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen
Rengøring lørdag d. 28/1:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina
Petersen og Hans Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen,
Bettina og Thomas Pedersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

