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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Godt nytår!
Tusind tak for de mange hilsner i form af ord, kort, cho- Mødet vil blive indledt med et oplæg, som afspejler udkolade, kager og meget mere, som vi modtog op til jul. kommet af de drøftelser, lærerværelset og bestyrelsen
De bragte alle sammen stor glæde!
har haft igennem de seneste måneder.
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne, at I tilmelder
Ny kursusplan!
jer på mail@vilstedfriskole.dk (til Sonja) SENEST på
Så er den nye kursusplan klar - den kan findes på hjem- tirsdag d. 10/1.
mesiden.
Nyt fra støtteforeningen!
HUSK storforældremøde om 9. klasse på torsdag!
Se vedhæftede fil.
Som vi tidligere har annonceret, afholder vi storforældremøde vedr. mulig etablering af 9. klasse på Vilsted Ny sundhedsplejerske!
Friskole på torsdag d. 12/1 kl. 19-21. Mødet er for alle Birgitte Primdahl er ny sundhedsplejerske hos os!
med børn på skolen. Vi håber, at rigtig mange vil møde Birgitte kan kontaktes på bipi@vesthimmerland.dk eller
på mobil 21 24 68 92.
op og deltage i drøftelserne.

Nogen var heldige at komme en tur i
Chokoladebakkerne i Vester Hornum i
dag fredag;-)

Vi tager på biblioteket tirsdag morgen så husk bøger,
hvis I har nogle i gemmerne.

Onsdag holder vi fælles husmøde i lillegruppen.

Datoerne for overnatning/LAN-party er flyttet til d. 10- HUSK at vi stadig svømmer om
11/2 2017.
onsdagen.
Mere info følger, men flyt allerede nu X’et i kalenderen.
Fredag påbegynder vi projektugen. Vi er så småt i gang. Barselsvikar for Thea fra 1. februar bliver
Vi skal på biblioteket på tirsdag, så kig gerne efter, om for storegruppens vedkommende Marianne.
der skal bestilles mere materiale inden da.
Skemaet udsendes snarest.
Fritternyt!
Dejligt at se alle børnene igen efter juleferien!
Husk at der er svømning for ALLE SFO-børn torsdag d. 12/1. Børnene hentes i Rønbjerg ved indgangen til skolesvømning mellem
kl. 15.50 og 16.00. Hvis jeres barn ikke kan komme til svømning,
hører vi gerne fra jer snarest muligt.

Sommerferien 2017!
SFO’en har åben i ugerne 26 og 31. Erfaringerne fra sidste år viste,
at kun meget få børn havde behov for pasning ud over de to uger.
Der er dog nødpasning i uge 27 og 28 i Storkereden, hvor opgaven
varetages af Storkeredens personale. I uge 29 og 30 er der lukket
både i SFO’en og i Storkereden.

Vedhæftede filer!
1) Nyt fra støtteforeningen!
Rengøring lørdag d. 7/1:
Mette Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Strange, Cindie Pedersen og Peter Olesen, Karina og
Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Stina Hintze, Ane Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og
Jacob Hansen
Rengøring lørdag d. 14/1:
Pernille og Michael Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer godt nytår!

