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Vi er kommet godt i gang efter efterårsferien
igen, og i den kommende venter et af årets højdepunkter: Halloweenfesten! Det er som bekendt på torsdag, og både elever og lærere glæder sig meget til en sjov og u-hyggelig aften!
Torsdag d. 5. november holder vi Åben Skole
fra kl. 15. Der kommer annoncer både i Vest-

himmerlands Folkeblad og på Lokalt Indblik.
Derudover - som nogle af jer måske har lagt
mærke til - har vi fået sat skilte op ved byskiltene, og der vil i løbet af nogle dage blive lagt en
”reklamefilm” på vores Facebook-side. Vi håber, at I også vil være med til at sprede budskabet, så vi kan få rigtig mange besøgende på dagen.

HUSK at der er halloweenfest på torsdag d. 29. oktober!
Fra Støtteforeningen.
Se vedhæftede indbydelse til Ande-aften!
Fritternyt!
Så har efteråret taget sin plads i lille Danmark.
Derfor sætter vi nu fokus på efterårsaktiviteter og
kreativiteter.
Vi fortsætter vores udedagsordning om tirsdagen.
Det er vores erfaring, at denne dag er blevet til
noget godt og positivt for børnene. Mange af dem
jubler over denne dag. Så vi fortsætter ordningen.
Bag for en sag! Alle børn, der på den ene og anden måde har deltaget i projektet, vil i næste uge
få et diplom. I alt fik vi indsamlet 826,- kr. Endnu
en gang tak for hjælp og støtte.
Til lillegruppen!
Der er sundhedscirkus for 1. kl. d. 27.-28. oktober.
Nærmere info er udsendt tidligere via mail.

KURSUSDAGE!
Kære forældre,
D. 12.-14. november afholder hele lærerværelset
som bekendt kursusdage.
Nogle forældre har allerede meldt sig til at varetage børnenes undervisning de to skoledage. Tusind tak til jer!
Vi kunne dog godt bruge lidt flere hænder, så
hold jer ikke tilbage, hvis I har mulighed for at
give en hjælpende hånd.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Med venlig hilsen
Lærerværelset
Til storegruppen!
- Storegruppen tager på biblioteket på tirsdag. Husk
bøger, hvis I har nogen, der skal afleveres.
- Har I solgt julekalendere, må I meget gerne huske
på hvilke gader, I har været og fortælle det til en af
os.
- Pengene fra salget kan indsættes på storegruppens
konto, som har nr.: 9217 2072625687
Med venlig hilsen Thea og Pernille

Rengøring.
Lørdag d. 24. oktober er det følgende hold, der gør rent:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen, Flemming
Ranum, Michael Wittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja
Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen
Lørdag d. 31. oktober er det følgende hold:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Malene 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

