23.09.2016

Ugebrev uge 38

Håndbolde efterlyses!
Hvis nogen har en håndbold, vi må få til at bruge i frikvartererne, vil
vi være meget taknemmelige;-)
Til 1.-2. klasse!
Se vedhæftede fil vedr. skole/hjem-samtalerne i uge 41.

Vi mangler stadig ”lærere” d. 10.-11. november!
Vi mangler følgende:
Torsdag d. 10/11
1 i lillegruppen, 1 i storegruppen.
Fredag d. 11/11
2 i lillegruppen og 1 i storegruppen.

Til mellemgruppen!
Der er skole/hjem-samtaler i uge 40 og hjemmebesøg i uge 41.
Mail med planen udsendes på mandag.



Til lillegruppen!
Lillegruppen har legetøjstime på mandag i 2. time!
Vi rykker vores emne om Lille Virgil til uge 40-41! I den forbindelse efterlyser vi skokasser og mælkekartoner.
De kan afleveres til Mette eller Peter.

Til 3.-6. kl.
På mandag tager vi til havet som et led i vores blokfagsarbejde
om vand. Vi tager af sted kl. 11.30 og er hjemme kl. 14.00.
Klæd jer på efter vejret!
Med venlig hilsen Stine, Pernille og Sonja

Til storegruppen!
Vilsted Friskoles Ungdomsklub (Stor egr uppen): Vi skal på
tur til Team Red Lightning på onsdag. Af hensyn til planlægning af transport, skal I huske at tilmelde jer til Merete på
26942648 senest mandag den 26.09.16. Er der nogle forældre,
der kunne tænke sig at komme med og køre os derud, så kontakt Merete senest mandag.
For yderligere oplysninger- se program.
Med venlig hilsen Merete
Naturvidenskabsfestival!
Storegruppen tager sammen med Pernille og Sonja på naturvidenskabsfestival i Zoo i Aalborg på tirsdag d. 27/9. Vi er af
sted kl. 8.10-12.30. Festivalen foregår udendørs, så man skal
klæde sig på efter vejret og medbringe madpakke + drikkevarer
i en rygsæk/lille taske til turen. Vi følger skemaet fra kl. 12.30,
når vi kommer hjem, så husk bøger mm.

Brug af service.
Vedr. emneugen uge 41!
Det er blevet kutyme blandt eleverne i storegruppen ,at man
I uge 41 har vi praktisk/musik emneuge. Det indebærer blandt andet, at
låner bestik og service i køkkenet. Opvasken er efterhånden
eleverne i mellem– og storegruppen skal bruge en funktionel og lovlig
blevet meget stor, hvilket giver meget ekstra arbejde til Else
cykel + hjelm (præcis hvornår den skal bruges, vil fremgå af program- om morgenen. Derudover giver hentning af servicen meget uro
met, som udsendes snarest).
under fortælling. Vi vil gerne indskærpe, at man selv medbrinVi vil gerne opfordre til, at man allerede nu får gennemgået cyklen, så
ger service i det omfang, man har brug for det.
man er sikker på, at den er i orden.
Med venlig hilsen Thea og Pernille
Vedr. rengøring!
På Facebook er der en forældre-oprettet gruppe med det formål, at man
har mulighed for at bytte rengøringsvagter på Vilsted Friskole.
Det skal understreges, at den ikke kan bruges til debatforum om løst og
fast eller bruges som kontakt til bestyrelsen, de ansatte eller rengøringsformænd.
De skal kontaktes ad officiel vej.
Med venlig hilsen Merete
HUSK at sor ter e de beskidte klude mm. efter r engør ingen.
Der er sat vejledende skilte på kurvene i rengøringsrummet.

Skole/hjem-samtaler uge 40-41.
Plan sendes ud på mandag!

Jernindsamling!
Jernindsamlingen fortsætter! Se vedhæftede info.
HUSK arbejdsdage! Se vedhæftede information!
Dagens ret! Opskr ifter er vedhæftet!

Til 7.-8. klasse!
Well done! Alle eleverne fra 7.&8. klasse har i forbindelse med arbejdet med "The Lottery" i engelsk og dertilhørende summary, ydet en fantastisk indsats. Det var en stor mundfuld og de havde mange udfordringer. Trods det, er det glædeligt at meddele, at samtlige elever nåede flot i
mål. I løbet af næste uge returneres deres afleveringer med feedback.
Med venlig hilsen en glad og imponeret engelsklærer.

Rengøring lørdag d. 24/9:
Pernille og Michael Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernile g Mikael Schmidt, Tine Valois og
George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje
Rengøring lørdag d. 01/10:
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

