VILSTED FRISKOLE
Uge 32, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Så er vi i gang!
Vi er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. Vi har
blandt andet fået dannet de nye hest/føl-par, og familiegrupperne er også på plads.
I morgen fredag har vi gruppe-dag, og som det tidligere er
meldt ud, skal børnene have madpakke med.
Der vil være forskellige aktiviteterne i grupperne med det
overordnede formål at få de nye grupper rystet godt sammen.

Skolefoto.
Vi får taget skolefotos torsdag d. 31. august.
Nærmere info følger.

Fra bestyrelsen:
Tak til dem, der gav en hånd med til hovedrengøringen i lørdags. Der blev arbejdet hårdt, og vi nåede rigtig meget.
Der er arbejdsdag fredag d. 6. oktober, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen:-) Nærmere info følger.

Mødetid.
Om morgenen er skolen åben for storegruppen fra kl. 7.30.
Kommer man inden da, skal man være i morgenfritteren.
Børn fra hhv. lillegruppen og mellemgruppen er i morgenfritteren indtil kl. 8.00.

Keyboard.
Hvis nogen har et keyboard, de ikke længere har brug for,
modtager vi det meget gerne.
Hilsen Kasper

HUSK forældremøder på onsdag!
Ryste-sammen-overnatning på skolen!
Torsdag d. 17. august til fredag d. 18. august, overnatter lillegruppen på skolen sammen med Lea, Mette og Peter. Børnene følger deres normale skema om torsdagen og møder ind
igen om eftermiddagen. Der kommer en invitation i postmappen på mandag. Vi glæder os rigtig meget:-)
Hilsen Lea, Mette og Peter.

Til 0. klasse.
Sikke nogle fine feriekufferter, som børnene har
haft med. Det har været hyggeligt at se og høre, hvad børnene har oplevet. Børnene må gerne tage kasserne med hjem.
Danskbøgerne er kommet og udleveret. I må meget gerne
kigge i dem hjemme. Vi vil dog gerne, at I IKKE laver opgaverne. Når børnene får lektier for, står de på en lektieseddel. I
får mere info på forældremødet.

Ryste-sammen-tur!
Torsdag d. 17. august til fredag d. 18. august, skal storegruppen på ryste-sammen-tur. Vi mødes torsdag kl. 8.10
på skolen. Bussen kører os til Trend, hvorfra vi går til
Myrhøj Camping, hvor vi skal overnatte. Vi vil gerne
have bagagen senest onsdag. Vi transporterer den til
Myrhøj onsdag eftermiddag, så vi slipper for at slæbe på
den på gåturen. HUSK skiftetøj, sovepose og liggeunderlag. Til turen torsdag skal i huske tøj/fodtøj efter vejret samt en STOR madpakke + drikkevarer. I begyndel-

sen af næste uge udsender vi et detaljeret
program for turen. Vi glæder os rigtig meget
til at komme af sted sammen med jer :-)
Hilsen Pernille og Kasper.
Invitation fra Ungdomsskolen.
Hvis I er interesserede i at deltage i mødet den 22. august (se vedhæftede invitation), skal I senest på torsdag
kontakte Pernille Maansen, som kan fortælle jer lidt mere om, hvad det handler om:-)

Fritternyt!

Vedhæftede filer!

1) Revideret busplan, 2) Kursusplan, 3) Invitation fra Ungdomsskolen, 4) Elevliste, 5) Plan for forældremøderne på onsdag
Rengøring lørdag d. 12/8:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans
Hansen, Helle Møller og Poul C. Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 19/8:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær,
Teresa g Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René
Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend:-)

