Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 19, 2018
Arbejdsaften
En kæmpestor tak skal lyde til jer, der kom og hjalp til i aftes! På grund af et uvanligt begrænset
fremmøde var der rigtig meget arbejde til dem, der dukkede op. Så der blev i den grad knoklet og
svedt for fællesskabet, og det lykkedes at komme i land med stort set alt det, vi havde planlagt.
Nu glæder vi os bare til at komme i gang med vores musical på mandag:-)
HUSK vores informationsmøde om 9. klasse, som er for ALLE interesserede. Mødet afholdes
tirsdag d. 29/5 kl. 19 på skolen.
Vi vil gerne særligt opfordre børn og forældre i nuværende 5.-8. klasse til at komme.
Tilmelding til Sonja på mail@vilstedfriskole.dk senest søndag d. 27. maj, men meget gerne
allerede nu:-)
Indsættelse af Danmarks yngste præst.
I morgen torsdag den 10. maj (Kr. himmelfarts dag) indsættes Danmarks yngste præst, Steffen
Bang Kristensen, i Malle, Vilsted og Ranum Kirker. Det bliver derfor ham, der skal konfirmere
den nuværende 6. kl. næste år.
Derfor tænkte jeg, at det kunne være en flot modtagelse, om de kommende konfirmander deltog i
indsættelsen i morgen kl. 11.00 i Vilsted Kirke. Hvis man har tid og lyst selvfølgelig.
Hilsen Merete Laibjørn
Lillegruppen
Mellemgruppen
Storegruppen
Fritternyt!
I uge 28 + 29 er der nødpasning i Storkereden. Tilmelding med dage og ca. tidspunkter til
Mette@vilstedfriskole.dk senest d. 25/5.
Rengøring lørdag d. 12/5:
Michael og Pernille 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 Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.
Rengøring lørdag d. 19/5:
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 Raskussen, Betina og Niels Haldrup Nielsen, Line og Lars Roed, Bettina og Thomas Pedersen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god forlænget weekend :-)

