12.02.2016

Ugebrev uge 6

Vi har blandt meget andet i denne uge fundet en god måde at udnytte vores gamle, grønne kridttavler på. To er
blevet hængt op på nordsiden af barakken og en anden er hængt op på nordsiden af Svends skur. I frikvartererne
kan børnene hente kridt, så de kan bruge tavlerne til at tegne og skrive på. Det er der rigtig mange, der synes er
sjovt, og når det bliver lidt varmere i vejret, regner vi med også at kunne bruge tavlerne i undervisningen.
EFTERLYSNING!
Toiletruller (uden papir på) efterlyses. Hvis I har nogen liggende, vil jeg meget gerne have dem senest på fredag!
Med venlig hilsen Peter

Til lillegruppen!
Buschaufførskifte på tirsdag!
På tirsdag har Svend fri. Derfor køres busruten om morgenen af Allan Maansen og om - Startskuddet til årets musical på
Vilsted Friskole lyder i uge 9.
eftermiddagen af Sonja og Peter.
Se vedhæftede brev!
- Se også vedhæftede invitation
SKOLEMÆLK?
fra forældrerådet til bagedag.
Se vedhæftede orienteringsskrivelse.

Fritternyt!
I denne uge fik vi fejret fastelavnsfest. Vi
havde en rigtig dejlig dag. Der blev spist
fastelavnsboller. Vi fik slået til tønden, lakrids snørebånd konkurrence og kartoffel
på ske og mm. I næste uge er der værksteds dag mandag. Tirsdag er udedag, onsdag er den dag alle børn efter bus afgang
må spille Ipad osv.

HUSK! HUSK! HUSK!
A) På musical-aftenen d. 10. marts bliver der
afholdt amerikansk lotteri.
Hver familie skal aflevere en gave til en værdi
af 50,- kr. til Helle senest fredag d. 4. marts.
B) Der er arbejdsaften d. 1. marts. Vi skal
blandt andet have hentet vores tribune-kasser
hos Jørn:-)

Inspirationsaften!
Se vedhæftede invitation fra Vindblæs Friskole. Bemærk at forældre
og andre interesserede er velkomne
til at deltage fra kl.
19.00

Fra bestyrelsen!
A) Storforældremødet d. 5. april er aflyst! Det slås i stedet sammen med generalforsamlingen onsdag d. 20.
april. Der kommer mange vigtige ting på pr ogr ammet den aften, så sæt aller ede nu kr yds i kalender en.
B) Vi har fået en pedelmedhjælper på skolen. Han hedder Benny Knudsen og er her frem til og med uge 10.
C) Det er besluttet, at Vilsted Friskole igen skal reklamere i Løgstør Bio. Forarbejdet er allerede i gang, men det
er endnu ikke helt på plads, hvornår reklamen kan ses af biografgængerne.
OBS!
Vi har igen lus på skolen, så vi vil meget gerne, om I i weekenden vil kæmme jeres barn/børn og behandle dem, hvis det er nødvendigt. Dermed kan vi forhåbentlig blive lusefri igen.
Rengøring.
Lørdag d. 13. februar:
Mette Holm Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindie, Iben Trolle Larsen,
Karina og Kenneth Kajberg, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth,
Annemarie og Morten Vestergård, Christina Bundesen
Lørdag d. 20. februar er det følgende hold:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og george
Corrie, Janne Kristensen, Anja og Claus Madsen, Anja og Ulrik Kjær, Ilka og Uwe Gröschel,
Pernille og Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

