08.08.2014

Ugebrev

Velkommen tilbage:

”Ryste-sammen” ture:

Så nærmer skoleferien sig sin afslutning, og
på mandag er det første skoledag.
SFO-en har holdt åbent i en uge allerede, og
en del børn samt SFO-personalet er således
allerede godt i gang.
Lærerne har forberedt sig hver for sig og i
fællesskab, Svend har lavet busplan, og vi er
nu klar til at modtage jeres børn. Vi glæder os
til at se eller gense alle vores søde elever.

For at de tre ”nye” grupper får de bedste muligheder for at komme i gang, laver vi i lighed
med sidste år en overnatningstur i hver gruppe.
Grupperne tager afsted på skift her i løbet af
august. Se på kalenderen på skolens hjemmeside, hvornår turene er planlagt.

Herunder følger et par praktiske informationer
forud for skolestart:

Program for mandag:
8.00:
Morgensang og fortælling i salen
8.45
Frugtpause
9.00
1. time i grupperne
10.00 Frikvarter. Rundstykker og kaffe
11.00 2. time i grupperne
12.00 Fri. SFO åbner.
12.10 Bussen kører
Vi håber meget, at mange forældre har lyst til
at deltage helt eller delvist denne formiddag
for at gøre vores skolestart ekstra festlig

Program for tirsdag:
8.00:
8.45
9.00

12.30
12.40
14.20

Morgensang i forhallen
frugtpause
Hest/føl - dag
Alle elever sættes sammen i
hest/føl-par, bliver fotograferet
og får en siddeplads i forhallen.
Herefter arbejder hest/føl-par
på en fælles opgave.
Til slut samles de nye familie
grupper til fotografering.
Alle elever fri. SFO åbner
Bussen kører
Bussen kører

Lillegruppe:
Da vi på fredag skal arbejde med familiestamtræ, bedes eleverne i lillegruppen medbringe familiefotos. De kan være originale
eller kopier. Skriv evt på kuverten eller bag
på billedet, om I ønsker billederne retur.

Dronningebesøg
I anledning af, at Dronning Margrethe besøger Livø den 3/9, så er alle børn og ansatte
på Vilsted Friskole inviteret til at deltage. Vi
skal bl.a. modtage dronningen på kajen og
vinke farvel til hende igen.
Arrangementet starter på Rønbjerg Havn kl
7.45 og vi forventer, at arrangementet er slut
ca. kl. 16.50, og at alle børn derfor skal hentes på havnen.
De nærmere detaljer kommer senere, når vi
nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, således at hele dagen den 3. september er reserveret til skoledag på Livø

