01.04.2016

Ugebrev uge 13

I dag fredag er en helt særlig dag! I dag havde
vi nemlig glæden af at byde velkommen til 20
miniSFO-børn og deres forældre. Flaget var
hejst, og Mette Andersen
(vores nye SFO-leder) og
Morten Kappel tog imod
børnene og deres forældre
fra morgenen af. Børnene
var meget spændte, og de
havde tydeligvis glædet sig
meget. Det havde vi på skolen også, og det blev en rigtig god dag for både børn og
voksne.

MiniSFO-børnene har i det daglige base i
SFO’ens lokaler hele dagen frem til kl. 12.30,
hvorefter de går i ”almindelig” SFO sammen
med de øvrige børn.
MiniSFO-forløbet varer frem til
og med uge 25, hvor skolernes
sommerferie begynder. Efter
sommerferien begynder børnene
i 0. klasse sammen med yderligere tre børn, så den kommende 0.
klasse bliver på 23 elever.
Vi byder alle børnene og deres
familier rigtig hjertelig velkomne!

Vedr. indsamling af låg og penne!
Indsamlingen af penne stopper. Mandag d. 4. april er sidste dag for aflevering.
Indsamling af låg fortsætter! Beholder en i for hallen er
netop blevet tømt, så der er masser af plads igen.

Ny vikar!
Fra på mandag d. 4. april, er Helle Overgaard Riis
vikar for Pernille Riis, indtil Pernille er tilbage igen.
Helle er uddannet pædagog og bor i Farsø med sin
familie. Vi byder Helle hjertelig velkommen!

Medarbejder i virksomhedspraktik.
Fra på mandag d. 4. april og 13 uger frem, er Dorte Langgaard, som bor i Ranum, virksomhedspraktikant hos os i
16 timer om ugen. Dorte vil indtil videre være med som
”ekstra hænder” fortrinsvis i 0. klasse og i SFO’en.
Vi byder Dorte hjertelig velkommen!

Foredrag!
Se vedhæftede invitation til foredrag med Lola Jensen.

Til lillegruppen!
HUSK tilmelding til fællesspisning. Se vedhæftede
invitation!
Biblioteksbøger:
Fra Fritteren!
Pileskoven er på vej! Det lykkedes at få nogle forældre til Vi oplever i øjeblikket, at der er en del biblioteksbøger, som ikke bliver afleveret til tiden. Vi vil gerne
at hjælpe med at fræse i Fritterhaven i påsken. Tusind tak
for hjælpen! I denne uge har børnene været med til at plan- bede jer forældre om at se efter, at I ikke har bøger
te en masse pilekviste, som vi forventer udvikler sig til en fra biblioteket liggende, som burde have været afleveret. Nogle gange sker det, at børnene får en bog
skov i løbet af noget tid. Pileskoven er kun første trin i anmed
hjem i tasken, som et andet barn har lånt, så vær
lægningen af ”Den nye Fritterhave”, som vi håber kan stå
venligst
opmærksomme også på den mulighed.
klar efter sommerferien.

Til storegruppen! Husk samtaler d. 4/4 + 6/4. Sedlen er sendt via mail.
Rengøring.
Lørdag d. 2. april:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og Bjarki Thrainsson, Malene
R. Jensen og Bjarne Boll, Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen,
Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen
Lørdag d. 9. april er det følgende hold:
Mette Holm Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindy, Iben Trolle
Larsen, Karina og Kenneth Kajberg, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og
Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergaard, Christina Bundesen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

