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informationsbrev uge 3 2018
Sangbøger
Som mange nok har lagt mærke til, har børnene fået deres sangbog med hjem. Sangene er naturligvis ikke
afskaffet, men findes i en digital udgave og synges fra projektoren på samme måde som de sange, som
ikke findes i sangbogen. For os er det vigtigt, at alle børn synger med, og vi har efterhånden erfaret, at det
gør en stor, positiv forskel for børnene, at de kigger op og frem mod det store lærred, når de synger frem
for at sidde med hver deres bog og kigger ned, hvilket særligt for de yngre børn kan virke distraherende.
Valg til musicalhold.
I uge 4 (dvs. i næste uge) skal børnene i mellem- og storegruppen vælge sig på hold til dette års musical,
som vi skal arbejde med i uge 20 og 21. Det vil i den forbindelse være en god idé, at I forældre snakker
med børnene om deres tanker herom, så vi får så få som muligt, der er kommet til at vælge forkert
Lillegruppen
OBS! Biblioteksbøger
Vi var på biblioteket i går, og i den forbindelse kunne vi se, at flere stadig har bøger hjemme. Husk at
genlåne eller aflevere.
Mellemgruppen

HUSK idrætstøj og håndklæde om onsdagen!
Storegruppen
HUSK idrætstøj om torsdagen!
Mikroovn!
Vi har fået en mikroovn i 6. klasse. Tak for det
Til 8. klasse:
HUSK at aflevere praktiksedler!
Fritternyt!

Husk at vi har lukket i uge 8. Der er nødpasning i Storkereden. Har man behov for nødpasning,
skriver man til Mette på mette@vilstedfriskole.dk snarest muligt.
Vedhæftede filer
1) Husk medlemskab – en opfordring fra Friskolens Venner, 2) Invitation til fastelavnsfest!
.Rengøring lørdag d. 20/1:
Michael og Pernille Vigsø Bagge, Mette og Carl Lolholm, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine
Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke
Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 27/1:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og
Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Berg Andersen, Helle
Bay og Jakob Jakobsen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge

