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Uge 14, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
En supergod emneuge er forbi!
Der har været arbejdet koncentreret og alternativt i
fagemneugen. Lillegruppen har arbejdet med Astrid
Lindgrens univers, 3.-4. klasse har haft engelsk som
omdrejningspunkt, og 5.-7. klasse har arbejdet med
matematik. Se de vedhæftede fotos.

Musical-arbejdsaften!
Onsdag d. 10. maj kl. 19-21 er der arbejdsaften, hvor vi
blandt andet gør salen klar til musical. Vi har meget
brug for jeres hjælp, så sæt derfor gerne kryds i kalenderen!

Lejr!
I år tager hele skolen på lejr sammen i uge 24. Lejren er
Generalforsamling onsdag den 19/4!
i år på Jegindø. Nærmere info følger, når vi kommer lidt
Se vedhæftede dagsorden. Vi håber meget, at alle fami- tættere på, men vær allerede nu opmærksomme på, at vi
lier har mulighed for at være repræsenteret.
gerne vil have jer forældre til at hente børnene på Jegindø fredag d. 16. juni. Den dag er lejren åben fra kl. 9.00,
Koncert.
hvor I har mulighed for at komme og være med og opleTorsdag den 20/4 kl. 9.00-9.30 får vi besøg af en gruppe ve lejrstemningen nogle timer. Lejren slutter kl. 13.00.
elever fra Klejtrup Friskole, som giver os en prøve på
Her kan I se, hvor vi skal bo:
http://www.jyskelejre.dk/index.php/da/jegindolejren/jegindolejren
deres musikalske kunnen.
Gudstjeneste og påskemiddag.
Se vedhæftede invitation fra Borgerforeningen.

MiniSFO
Rigtig hjertelig velkommen til Lea, Jonathan, William,
Emilie, Magnus, Ida R., Halfdan, Malthe og Ida S., som
alle er begyndt i miniSFO.

Tak for nogle gode samtaler!

Husk matematikbøger efter påskeferien!

Idræt efter påske ligger om onsdagen og foregår ude,
så husk idrætstøj, som passer til vejret + håndklæde.
Nyt fra klubben!
Husk at der er klub tirsdag den 18.04.2017 efter påskeferien.
Vi skal i badeland i Gatten og mødes derude kl. 18.30.
Afhentning i Gatten kl. 21.
Pris 30,Vi ses.

Til 7. og 8. klasse!
Torsdag den 20. april skal 7. og 8. klasse til
Folkemøde for Unge i Vesthimmerland. Vi kører
kl. 8.10 og er tilbage kl. 14.00. Se vedhæftede program.

Fritternyt!
God påskeferie!

1)

Der er kaffe på kanden den 21/4;-)

Vedhæftede filer!

Dagsorden til generalforsamlingen, 2) Invitation til gudstjeneste og påskemiddag, 3) Program Folkemøde for Unge,
4) Billeder fra emneugen

Rengøring lørdag d. 8/4:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene g Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne
og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun, Lars Frederiksen og Helle Müller.
Rengøring lørdag d. 22/4:
Mette Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Strange Jensen, Cindie
Pedersen g Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Stina
Hintze, Ane Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god påskeferie!

