VILSTED FRISKOLE
Uge 24, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

En stor tak til jeres børn og til jer for en super god lejr:-)
Den forgangne uge har helt og fuldt handlet om lejren. Det har været en fantastisk givende uge på mange måder. Mange af vores børn
har prøvet grænser med sig selv, og de har oplevet at lykkes:-) Alle
skolens børn og voksne har i løbet af ugen haft mange uforglemmelige, fælles oplevelser, som vi ved vil sætte sig positive og givende
spor i os alle fremover.
Årets lejr har endnu en gang været beviset på, at det at tage på lejr
sammen er al møjet og besværet værd:-) Tak til alle jer forældre,
der har hjulpet til med at få det hele til at lykkes. En særlig, kæmpestor tak skal gives til vores tre ”lejrtanter” Lisa, Mette og Christina, som har sørget for mad, hygge og omsorg for både store og
små:-)

Programmet for næste uge:
Mandag: Brobygningsdag. Mødetid kl. 8.10-12.30.
Der er to hjemkørsler: Kl. 12.45 og kl. 14.15.
Alle børnene har en dag sammen i den ”nye” gruppe, som den ser
ud efter sommerferien. 8. klasse forbereder sidste skoledag.

HUSK ang. buskørsel i næste uge!
Der er INGEN HJEMKØRSEL hverken tirsdag eller onsdag, da
mellemgruppen skal på tur tirsdag og 1.-2. klasse skal på tur onsdag.

Torsdag: Familiegruppedag.
Mødetid kl. 8.10-12.30. To hjemkørsler: Kl. 12.45 og kl. 14.15.

HUSK at det er på lørdag, vi har en stand på dyrskuet i Løgstør! Kig forbi og tag gerne familie og venner med :-)
Til 0. klasse:
På onsdag skal vi på besøg hos Lea. Vi kører fra skolen fra morgenen af og er retur på skolen senest kl. 12.30. Ingen madpakker :-)
Husk godt humør og påklædning efter vejret.

Tirsdag: Klasselærerdag. Mødetid for lillegruppen og storegruppen
kl. 8.10-12.30. Se separat info vedr. mellemgruppens mødetid.
Grupperne bruger dagen på forskellige aktiviteter.
Onsdag: Klasselærerdag. Mødetid kl. 8.10-12.30 bortset fra 1.-2.
klasse, som er på tur hele dagen. Se separat info om programmet
for dem. Grupperne bruger dagen på forskellige aktiviteter.

Fredag: Fælles sommerferieafslutning. HUSK madpakke!
Mødetid kl. 8.10-12.00. Hjemkørsel kl. 12.15.
8. klasse har sidste skoledag. Vi ved ikke, hvad de har arrangeret,
men husk for en sikkerheds skyld at medbringe skiftetøj:-)
Til 1. og 2. klasse!
På onsdag den 21. juni skal 1. og 2. klasse på tur
til Aalborg.
Vi regner med at køre ca. kl. 9.00 (mødetid kl. 8.10) og er
hjemme igen på skolen ca. kl. 15.30. HUSK en god, stor, praktisk
madpakke + drikkevarer.

Mellemgruppen på tur!
På tirsdag den 20. juni skal hele mellemgruppen til Rush i Århus.
Vi kører fra skolen kl. 8.10 og er hjemme igen ca. kl. 15:30. (Vi
skriver det eksakte tidspunkt på Facebook i løbet af onsdag.)
HUSK en stor, praktisk madpakke + drikkevarer.

Fritternyt!
Til Minions
møde i lillegruppen senest kl. 8.10. Vi slutter skoledagen kl. 12.30.
Mandag skal vi være i vores kommende klasselokale. Derfor skal I Herefter kan man hentes eller gå i SFO.

Vedhæftede filer!
1) Der er i denne uge ingen vedhæftede filer.
Rengøring lørdag d. 17/6:
Michael og Pernille Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George
Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 24/6:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend:-)

