Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 35, 2018
Cykelsponsorløb!
Vi glæder os rigtig meget til cykelsponsorløbet i morgen:-) Se vedhæftede info.
Hjælp til tombolaen i morgen!
Der mangler stadig hjælpere i tombolaen i morgen i forbindelse med cykelsponsorløbet. Der er indtil nu kun
en enkelt, der har meldt sig.
Hilsen Gitte Greth
Lærerkursus
Hvert år tager lærerværelset på kursus i to dage. I år er det d. 15.-16. november. Det har gennem mange år
været en tradition, at forældrene overtager skolen og undervisningen af børnene de to dage. Har man lyst til
og mulighed for at komme og være lærer for en dag eller to, må man meget gerne snarest sende en mail til
mail@vilstedfriskole.dk med info om hvilken klasse, man gerne vil undervise/have ansvaret for hvilken
dag. Man behøver ikke være lærer eller noget, der minder om, for at melde sig, og man må meget gerne lave
alternativ undervisning/alternative aktiviteter med børnene. Når vi kommer lidt tættere på, bliver alle
underviserne inviteret til et møde på skolen, hvor vi sammen planlægger de to dage.
Valgfag i musik for 6.-9. kl. starter op torsdag den 6/9 kl. 14.15-15.15.
Tilmelding skal foregå til Kasper. Vi vil gerne, at det er forældrene, der tilmelder.
Referater fra forældremøder
bliver i løbet af de næste par uger sendt ud sammen med årsplanerne for fagene.
HUSK at der er bod i morgen!
Vedhæftede filer:
- Opgaveoversigt til cykelsponsorløbet for 3.-4. kl. forældre
- Infoskriv om cykelsponsorløb

Fra klasserne:
Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 1/9:
Mette og Henrik Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Pernille Grau og Claus Veggerby Pedersen,
Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels Baggesen, Morten Bøge og Pernille Riis, Karina og Kenneth
Christensen, Stina Hintze og Richard Grøn, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Helle Møller og
Poul Jacobsen, Rikke Magnusson og Jacob Hansen
Rengøring lørdag d.8/9:
Michael og Pernille Bagge, Mette og Carl Loloholm, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Viktorija
og Tomas Tes, Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang,
Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje

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

