Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 39, 2018
Møde med eleverne i 3.-9. klasse.
Det er kommet lærerne for øre, at nogle af vores elever i 3.-9. klasse har fået for
vane at kommentere negativt på andres påklædning. Det vil vi under ingen
omstændigheder acceptere! Her til morgen havde vi et kort møde med eleverne i
3.-9. klasse, hvor vi tydeliggjorde det over for dem. Det er vores oplevelse, at
børnene forstod budskabet, og vi forventer ikke, at det sker igen. Hvis der mod
forventning skulle opstå flere episoder, vil forældrene til de involverede børn blive
kontaktet.
Lærerkursus.
En del har meldt sig som lærere d. 15-16/11, hvor lærerne er på kursus. Tak for det:-)
Vi mangler nu kun nogen til:
Torsdag: 2. kl.
Fredag: 2. kl. og 6. kl.
Skriv en mail til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du har mulighed for at hjælpe:-)
Logo-trøjer!
Sidste chance i denne omgang for at bestille trøjer med skolens navn og logo. Se
vedhæftede fil for modeller og pris. Kasper modtager bestillinger på
kasper@vilstedfriskole.dk. Bestillingen skal være modtaget senest på mandag d. 1.
oktober. Der kan betales kontant på skolen, eller pengene kan betales via mobile Pay
på 67983.
Skole/hjem samtaler
Vi går nu ind i den periode, hvor efterårets skole/hjem samtaler samt hjemmebesøg
afholdes. 5. Klasse får hjemmebesøg d. 10. og 11. oktober. En plan med tidspunkter
er på vej.
Datoer for samtalerne i de øvrige klasser kommer med ugebrevet i næste uge.
Vedhæftede filer:
- Salg af trøjer
- Invitation til uddannelsesaften
- 6. klasse om Åben Skole

Vilsted Friskole
Klasserne:
1. klasse: Vi er nu topklar til at gå i krig med Den første læsning. Eleverne får
læsebog + arbejdsbog med hjem i morgen. Læsebogen bedes indpakket. Hilsen
Marianne
2. klasse: Laura M deler fødselsdagsinvitationer ud i morgen torsdag!
5. klasse: Vi kommer på hjemmebesøg d. 10. og 11. oktober. Plan er på vej.
6. klasse: Se vedhæftede invitation om deltagelse i Åben Skole!
7.-9. klasse: Se vedhæftede invitation til uddannelsesaftener. Bemærk at tilmelding
skal ske til skolen SENEST på onsdag d. 3/10!
8/9. klasse: På mandag d. 1. oktober skal klassen som bekendt til Blære Friskole. I
har modtaget en mail med info om dagens indhold. Vi mangler stadig 2 biler til
afhentning af børnene kl. 14 i Blære. Kontakt Thea, hvis I kan hjælpe. Husk at der er
almindelig undervisning i den første time.
Fritternyt!
- Husk at vi har lukket i uge 42! Har man brug for pasning i Storkereden,
kontakt SFO eller mette@vilstedfriskole.dk. Det er vigtigt, at I informerer om
hvilke dage og hvilke tidspunkter, I har brug for pasning. Frist for tilmelding
for pasning i uge 42 er d. 29/9 kl. 10.
Rengøring lørdag d. 29/9:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Camilla og Brian Nielsen, Janne og Lene
Bannebjerg, Sandra Bjørnlund, Camilla og Sune Kjær, Teresa og Ole Mortensen,
Anni og Morten Georgsen, Tina og Allan Johansen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen,
Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen
Rengøring lørdag d.6/10:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Mette og Jens Jensen,
Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og
Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Lotta og Dennis Rahr, Tanja og Ole Jensen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

