Ugebrev

26.06.2015
Afslutningsfest

Fritternyt
I næste uge holder SFO`en åben fra kl.8.00-16.30-fredag til
16.00.
Program for uge 27.
Mandag: vil vi hygge i SFO`en.
Tirsdag: Husk!!! Tur til Urhøj plantage. Vi køre fra SFO ca.
9.30 Vi vil smage lidt på naturens spisekammer og gå på opdagelser i naturen. Vi afslutter med at invitere jer forældre/
søskende på fælles spisning i det grønne.. ALLE der har lyst, at
Glemt tøj
deltage er hjertelig velkommen. Medbring lidt til grillen. Vi
Vi minder om, at der stadigvæk er masser af glemt tøj i kaptajnsstarter grillen op kl.16.30.SFOen vil stå for drikkevarer. OBS!
rummet.
børnene bedes derfor afhentes i Urhøj.
Kig forbi inden d. 1. juli, for da bliver det givet til velgørende forOnsdag: Turen går til Limfjord/stranden museet Vi køre ca.
mål.
9.00-og er tilbage i SFO kl.9.00-ca.14.00
Torsdag: KÆLEDYRS DAG. Jubiii!!!Mange af børnene har
Ny skoleleder
efterspurgt en ,hvor de må medbringe deres kæledyr.Så nu gør
Onsdag eftermiddag var der ekstraordinær generalforsamling, hvor vi det, Og vi glæder os til, at se hvad i har at vise os.
bestyrelsens indstilling til ny skoleleder skulle godkendes.
Fredag: Hygge os med hvad vi finder på.
Der var stort fremmøde (tak for det) og Sonja Abrahamsen blev
OBS! Alle børn har fået ny tilmeldings seddel til SFO, så kig
præsenteret og ansat som skoleleder pr. 1. august
lige i jeres tasker.
Velkommen Sonja. Vi glæder os til samarbejdet.
SFO- personalet vil meget gerne takke for det dejlige SFO-år
Vi kan også sige velkommen til Pernille Maansen, der skal afløse
der er gået .Tak til for det gode forældre samarbejde og alle de
Morten, som jo desværre vil forlade os til fordel for Farsø Eftersko- dejlige oplevelser, som i og jeres børn har været med til at skale. Vi siger Morten stor tak for hans store arbejde og engagement
be.
på skole. God vind fremover til dig og din familie.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og glæder os til gensyPr. 1.aug. er jeg tilbage på min pind som lærer.
net.
Jeg takker mange gange for jeres tillid og overbærenhed .
Jernindsamling.
Venlig hilsen Susanne.
Jernindsamlingen går rigtig godt. Indtil nu er der indsamlet for 3000
kr. Containeren står permanent på P-pladsen så fyld den endelig op.
Første skoledag august 2015:
Første skoledag efter ferien er mandag d. 10. august kl 8.10.
Busplan foreligger 1. skoledag.
I skrivende stund har vi lige sagt godnat og TAK for en fantastisk
dejlig aften til vores 8.klasse, som næste skoleår er spredt for alle
vinde.
De unge mennesker havde lavet rigtig god underholdning og deres
forældre havde lavet lækker lækker mad .
Vi siger tak for tilliden og samarbejdet gennem alle årene og ønsker jer held og lykke for fremtiden.

Rengøring: 27/6
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
Børn

Forældre

1

Malthe

Mette

1

Signe

Annette og Jeppe

1

Mathias L

Hanne og Levin

2

Hjalte, Linus

Cindie P, Morten K

2

Benjamin

Iben

3

Malthe G

Anni og Morten

3

Kr., Anita, Anders

Pia og Preben

4

Alexander

Stina og Richard

4

Rasmus

Anette og Henrik

4

Johan, Sara

Anne M og Morten

0

Anders,Noah, Nikita Christina og Jørgen

Dagen i dag:
I dag har 8.klasse stået for dagens program.
Vi vil gerne sige jer tusind tak for en fantastisk og veltilrettelagt formiddag. God vind fremover til jer.

Hele personalet på Vilsted Friskole ønsker alle
en rigtig god sommer.

