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Ugebrev uge 46

De sidste to skoledage i denne uge er lærerværelset som bekendt på kursus. Tak til
de forældre og andre, som velvilligt har
stillet deres arbejdskraft til rådighed de to
dage!

Eleverne glæder sig meget til at møde
nogle andre ”lærere”, og vi glæder os til
at høre om, hvad eleverne har oplevet, når
vi ser dem igen på mandag.

Fra fritteren!
HUSK at der er svømning d. 18. november.
Alle børn bedes afhentet i Rønbjerg senest kl. 16.10!
Der er ingen fællesspisning på fredag, så
HUSK MADPAKKE PÅ
FREDAG D. 13. NOVEMBER!
Indsamling af låg og kuglepenne/tuscher.
En af vores forældre har fortalt os, at hun har fået
hjælp af sine kolleger til at indsamle låg - det har allerede givet en hel del.
Hermed er den gode idé givet videre ;-)

Til 0. kl.
Magnus (0. kl.) inviterer 0. klasse hjem til fødselsdagsfest tirsdag d. 17. november. Svend kører børnene hjem til Magnus efter skoletid. Børnene skal hentes hjemme hos Magnus kl. 17.
Børnene har modtaget en invitation i dag onsdag.

BRANDØVELSE!
Kære forældre,
Vi afholder brandøvelse på skolen torsdag d.
19/11. Vi er meget opmærksomme på, at en
brandøvelse særligt for de yngste kan være en
voldsom oplevelse. Forud for øvelsen forbereder
vi derfor eleverne på, hvad der kommer til at
ske, og hvad de skal gøre under øvelsen.
Efter den 19/11 vil der komme endnu en brandøvelse. Denne øvelse vil blive udført i samarbejde
med brandvæsenet - datoen for denne brandøvelse vil ikke blive offentliggjort. Målet med
den er, at eleverne og personalet skal afprøve
det, som blev øvet d. 19/11. Dagen vil efterfølgende blive evalueret sammen med nogle af de
brandmænd, som også deltager.

Rengøring.
Lørdag d. 14. november er det følgende hold, der gør rent:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Janne Kristensen,
Anja og Ulrik Kjær, Sasha Jensen, Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias
Lørdag d. 21. november er det følgende hold:
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

