Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 12, 2018
Generalforsamling
Se vedhæftede invitation til generalforsamlingerne, som afholdes onsdag d. 18. april fra kl. 19.00.
Hvis man kunne tænke sig at vide lidt mere om bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til at
kontakte Michael Bagge eller Sonja Abrahamsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og
genopstiller: Ulrik Pedersen, Mette Buchardt og Dorte Hollands.
Vedrørende skoletrøjer:
Så er trøjerne kommet og udleveret Tusind tak for den store opbakning. Skulle man have glemt at
betale, kan det ske via bankoverførsel til konto nr. 7470-4571011013 eller på mobilepay nr. 67983.
Hvis man ikke har fået bestilt en trøje eller en t-shirt og gerne vil have en, er man meget
velkommen til at skrive til kasper@vilstedfriskole.dk senest fredag d. 6. april, så sender vi en ny
bestilling afsted.
Skolefodbold for alle!
Som noget helt nyt tilbyder Vilsted Friskole skolefodbold en gang om ugen. Vi håber, at rigtig
mange har lyst til at være med Se vedhæftede info.
Lillegruppen
Til 0. klasse: Tak for nogle gode samtaler
Til 2. klasse: Tak for nogle gode samtaler
Mellemgruppen
Hvis vejrguderne tillader det, har vi efter påske idræt udenfor. HUSK derfor idrætstøj til udendørs brug.
Til 3. klasse: Tandplejen kommer på besøg: Onsdag d. 18/4, mandag d. 7/5 og torsdag d. 31/5. Alle dage kl.
8.30.
Storegruppen
Hvis vejrguderne tillader det, har vi efter påske idræt udenfor. HUSK derfor idrætstøj til udendørs brug.
Klassefest! Se vedhæftede information vedrørende klassefest og overnatning
Til 6. klasse: Tandplejen kommer på besøg tirsdag d. 24/4 kl. 9.
Til 8. klasse: Tandplejen kommer på besøg d. 24/4 kl. 10.
Fritternyt!
Hjertelig velkommen til de nye Minions, som begynder tirsdag d. 3/4 
Vedhæftede filer:
1) Invitation til generalforsamling, 2)Skolefodbold, 3)Invitation til mellemgruppens fundraising-fest,
4) Invitation til klassefest i storegruppen
Rengøring lørdag d. 24/3:
Didde og Christian Gregersen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe
og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og Rene Thimm, Kristina og Johnny Laustsen,
Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen.
Rengøring lørdag d. 7/4:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik
Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Møller og Poul Jacobsen, Heidi og
Stefan Rasmussen, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god påskeferie

