21.11.2014

Ugebrev

Julen nærmer sig
Julemåneden nærmer sig med hastige skridt. Herunder
kommer et par informationer i den anledning:
Onsdag formiddag holder vi juleklippedag for alle elever. Medbring gerne en skævbider.
Der er undervisning efter pausen, så husk at man skal
have skoletasken med:-)
Fra mandag den 1. december holder vi morgensang
hver dag. Måske vågner vores husnisse Betteøre, og måske kommer julemanden forbi med vores pakkekalender.
Alle børn bedes medbringe en pakke til en værdi af ca.
kr. 20,- til pakkekalenderen i løbet af den kommende
uge.
Fredag den 5. december kl. 19.00 holder vi luciafest.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Det er mellemgruppen, som står for traktementet - mere herom i næste uge.

Tak for sidst
Tak til alle jer, som deltog i storforældremødet om fællesskab torsdag aften. Det blev en rigtig god aften, med
mange gode input fra både oplægsholdere og forældre.
Der blev nedskrevet en masse gode sætninger, som vi vil
arbejde videre med.
Stor tak til de fire oplægsholdere for at tilføre debatten
interessante vinkler.
Morten refererede til en avisartikel, som det måske kunne være interessant for alle forældre at læse. Den kan
findes på: www.information.dk/505174

Lillegruppe
Generaler, der er en enkelt eller to der har en bog fra
amtscenteret derhjemme, den skal afleveres på mandag, hjælp venligst med at kigge efter dem.
På tirsdag tager vi på biblioteket i dansktimen - husk bøger.

Brugerundersøgelse slutter
Vi minder om, at bestyrelsens brugerundersøgelse
slutter den 24/11. Adgang til undersøgelsen er udsendt
til alle forældre på mail den 7/11. Hvis mailen er forsvundet og du ikke har svaret endu, så fremsender vi
gerne linket igen. Skriv til mail@vilstedfriskole.dk.

Julehygge-luciabod for lillegruppeforældre
Forældrerådet inviterer til luciabod-kreativ dag. Se vedhæftede invitation

Nyt fra bestyrelsen:
Der blev afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 12/11.
På mødet blev følgende besluttet:

Der opsættes en kompostbeholder til kompostering af køkkenaffald.

Der afholdes samtaler med henblik på at ansætte
en vikar for Thea. Bestyrelsen deltager med fire
personer.

Bestyrelsen har modtaget tilbud om revision, som
er billigere end vores nuværende aftale. Vi indleder forhandling med vores nuværende revisor om
evt. prisnedsættelse.

Budget 2015 blev fremlagt. Budgettet udviser et
lille overskud med en forventning om 85 elever.
Budgettet blev vedtaget.

Bestyrelsen har igangsat en tidligere planlagt brugerundersøgelse blandt alle skolens forældre. Laila og Merete foretager relevant efterbehandling.

Det besluttes at fortsætte med miniSFO med de
forbedringer, som en evaluering af sidste års erfaringer tilsiger. Kommende miniSFO starter 1. april.

Der nedsættes et udvalg til at se på uhensigtsmæssigheder i betalingsmodellen og til at fremsætte et forslag til ny betalingsmodel.

Næste møde er onsdag den 10/12

SFO-nyt
Der står jule-aktiviteter på programmet. Børnene har i
den anledning fået invitationer med hjem ,som vi gerne
vil bede jer forældre videre give til bedsteforældre.
Efterspørgsel! Sidste år var vi så heldige at der var et
hold forældre ,der donerede juletræ og pynte gran til os.
Er der mon nogle derude i år der har mulighed for at
hjælpe Sfo en igen? Den 10. dec. skal vi i traditionens tro
i bio. I den anledning vil vi gerne have tilmeldinger fra
alle klippekort børnene.
Vi ønsker alle en rigtig god weekend
Vilsted Friskole videre til anden runde af skoleskydning
- se næste side.
Rengøringsliste for de næste to uger - se næste side.

God weekend

Vilsted Friskole og Toppedalskolens 5. kl er klar til Nordjysk Finale i Skoleskydningsturneringen.
Via sportsskydningsturneringen Skoleskydning afholdt hos Vilsted Skytteforening har 5.klasseelever fra Vilsted Friskole og Toppedalskolen kvalificeret sig til den Nordjyske Landsdelsfinale i Skoleskydning.
Elever fra Vilsted Friskole og Toppedalskolen er blevet undervist og trænet i sportsskydning hos Vilsted
Skytteforening, hvor de også har afviklet indledende runde i turneringen. Hele to hold fra Vilsted Friskole er
gået videre, samt et hold fra Toppedalskolen.
Den Nordjyske Landsdelsfinale i Skoleskydningsturneringen afholdes d. 22. november hos Østerild og Omegns Skytteforening i Østerild Multicenter.
Den videre deltagelse, betyder også, at der er dømt træningslejer for eleverne. Træningen afvikles mandag
og onsdag i tidsrummet mellem kl. 18.30 – 21.00 i ugen op til den Nordjyske Finale.
Skoleskydningsturneringen er et gratis idrætstilbud for 5. klasseelever, der arrangeres i samarbejde med
DGI Skydning, Dansk Skoleidræt og de lokale skytteforeninger i landet. I Vilsted Skytteforening afvikles turneringen i oktober og november.
Selve sportsskydningen er et anderledes idrætstilbud, som ofte giver succes til elvere, der har dårlig erfaringer med holdspil. Derudover har det en positiv effekt på børn med koncentrationsproblemer. Vilsted
Skytteforening har flere skytter, som har koncentrationsproblemer i f.eks. skolen. Men når eleven fra skolen
kommer på skydebanen og starter sin skydetræning, bliver eleven fuldt koncentreret som skytte. Denne
læring af koncentrationen kan så overføres til klasselokalet.
Afvikling af Skoleskydningsturneringen foregår ved at eleverne besøger Vilsted Skytteforening over 3-4 aftner eller i skoletiden. Henover de antal gange undervises og instrueres de i skyde disciplinen cal.22 riffel.
Undervisningen forgår i foreningens Skyttehus på Vilstedvej 203 i Vilsted. Elverne får undervisning af uddannet skydeinstruktør, der har sin daglige gang i foreningen.
Skoleskydningsturneringen afvikles med en indledende runde i de lokale skytteforeninger, efterfulgt af en
Nordjysk finale for de 20 bedste elevhold. Skoleskydning kulminerer i en DM-finale for de 2 bedste hold fra
hver landsdel. I DM-finalen kan Skoleklasserne vinde pengepræmier for 20.000,- til klassekassen.
Vilsted Skytteforening har arrangeret idrætstilbudet siden 1995. I dette års Skoleskydning har Skytteforeningen deltagende elever fra Vilsted Friskole, Ranum Skole, Toppedalskolen og Overlade Skole.

Rengøring: 22/11
Tovholder: Ulrik Pedersen: 30 98 51 80

Rengøring : 29/11
Tovholder: Martin Laursen, 30 31 36 66
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Julehygge-luciabods-kreativ dag
Først og fremmest en tak for sidst til alle dem der deltog i
fællesspisningsarrangementet forleden fredag ‐Vi snakkede om, at det kunne være hyggeligt at mødes, dem der havde
tid og lyst til det, for at forberede ting til Luciaboden. Dette både fordi det
kunne være hyggeligt at sidde sammen og være kreative, for at ungerne
kan tage del i det der skal produceres til boden, og for at lave noget andet
end vi plejer.
Da det er sådan noget kun i sidste øjeblik, er der ikke så mange
muligheder for datoer, derfor bliver det søndag d. 30. november fra kl 10
og frem (tænker umiddelbart en fire timer).
Vi har fået lov til at være i skolens ”formningslokale”(scenen), så der er
mulighed for at låne sakse og andre redskaber, og der er forklæder hvis
det er nødvendigt, vi skal blot rydde op efter os selv. Vi skal selvfølgelig
selv medbringe de ting vi vil producere af, se evt. listen i bunden for
inspiration.
God weekend håber at se jer til hyggedag
Forældrerådet i lillegruppen -

Lidt ideer: Nissehuer: paprør fra køkkenrulle, garn og lim. Nisseansigter: skiver af
træ, akrylmaling, stof og lim. Pilestjerner/hjerter: Tynde grene og ståltråd, grensaks.
Julepynt: garn, strikkepinde eller hæklenåle. Juledekorationer: hvad man nu synes
hører sig til. Fyldte stofhjerter : Stof/filt i jule farver, nål,tråd og bånd til ophæng.
Juletræ af bånd: Grønt bånd, perler, tråd, nål.

