
Efterskole for en dag

I onsdags var vi på Vedersø

efterskole og havde en rigtig

god og aktiv dag. Alle

børnene fik brugt deres krop

og sprunget en masse spring.

Vi havde en flok forældre

med. Det var så hyggeligt.

Andre forældre havde bagt

lækker kage, pizzasnegle  og

pølsehorn. Tak for hjælpen

til alle.

Fryseren er fyldt.

i weekenden var

skolekøkkenet fyldt med

bolledamer og -mænd, der

bagte boller til den store

guldmedalje. Tusind tak for

det. Det er skønt med

hjemmebag og børnene

elsker det. Tak!

NYT FRA
FRISKOLEN

Fredagsnyt 

En skøn uge er ved at være

slut og et lille nyhedsbrev

blev der også plads til. 

Det er virkelig blevet

efterår i denne uge og

støvlerne og

vinterjakkerne er fundet

frem. Det betyder også at

man gerne lige må tage et

kig i indgangen på

friskolen, om der skulle

hænge en hættetrøje eller

en bluse, som tilhører jer.

Der hænger rigtig meget

og der kommer mere til ,

dag for dag.
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ÅBEN
MORGENSANG

MOTIONSLØB 

       6. OKTOBER 
 

       15. OKTOBER 
 

SFO

HUSK at vi kun
holder åben
mandag og
tirsdag i uge 42.
Husk tilmelding. 



Der blev leget lege i den ene hal  Der blev øvet på en serie, som blev vist til sidst på dagen.
Alle børnene var med og det var helt fantastisk. 

ELEVRÅD
Fra næste uge sætter vi gang i friskolens
elevråd, hvor der skal vælges elever fra alle
årgange til at deltage. Vi synes det er vigtigt at
eleverne føler sig hørt og føler at de har en
stemme her på friskolen. I elevrådet kan de
komme med forslag og ønsker til hverdagen,
de kan komme med ideer til aktiviteter i
pauserne eller ændringer i måden vi gør
tingene på. Intet emne er for småt eller stort.. 

God weekend til jer alle
 

Mange hilsener Marie Ehlers




