15.04.2016

Ugebrev uge 15

Endnu en god uge på Vilsted Friskole er til ende. Foråret er for alvor kommet, og både store
og små har nydt, at rummet uden for bygningerne i højere og højere grad kan tages i anvendelse.
Selvom der er mere end to måneder til sommerferien, er planlægningen af det kommende skoleår allerede godt i gang. Som det sikkert er alle

bekendt, stiger vores elevtal i øjeblikket, hvilket blandt andet betyder, at vi fra august skal
være min. 1 lærer mere. Ansættelsesprocessen
er sat i gang, og vi håber at kunne præsentere
vores nye lærer inden sommerferien.
Til Storegruppen!
HUSK at melde jer til vores arrangement tirsdag den 19/4 kl.
16.30. Turen går til Aalborg Arrest!

Til 0. klasse!
På tirsdag er 0. klasse sammen med miniSFO’erne i den sidste time,
dvs. kl. 11.30-12.30. Det for at give børnene mulighed for at lære
hinanden lidt bedre at kende.

Kom og hør Vilsted Friskoles 2020-visionsplan!
Det sker på generalforsamlingen på onsdag d. 20. april.
HUSK at tilmelde dig spisningen, som begynder kl. 17.00!
Det kan ske på mail@vilstedfriskole.dk
Generalforsamlingen begynder kl. 17.30.

Kulturskolen Vesthimmerland åbner nu for tilmelding til næste
sæson. Vi underviser i musik, drama og billedkunst, og vi kommer
også ud på jeres skole.
På vores hjemmeside, http://kulturskolenvesthimmerland.dk/ kan du
se, hvad vi underviser i. Der uddeles go cards med vores tilbud til børnene i uge 16.
Vedrørende vores holdundervisning, Billedskole, Dramaundervisning,
Minimusikhold m.m., har vi mulighed for at oprette hold på jeres skole, hvis der minimum er 8 elever, der melder sig til. Snak sammen om
vores tilbud, så vil vi gøre hvad vi kan, for at opfylde jeres ønsker.
Vær opmærksom på, at vi har skiftet navn
til kulturskolenvesthimmerland.dk.
Med venlig hilsen
Malene Wennerlin
Souschef

Dyrskue i Løgstør!
Vilsted Friskole vil også i år deltage ved dyrskuet i Løgstør.
Det afholdes lørdag den 18. juni.
Gode idéer og hjælp modtages meget gerne!
Fritternyt!
I onsdags svømmede vi for sidste gang i dette skoleår. Børnene
hyggede sig i badelandet og sluttede af med Nutella-sandwich.
Vi planlægger nye svømmetider til det kommende skoleår.
Mooncars’ene er blevet luftet i denne uge, og legepladsen er
blevet brugt flittigt;-)
Nyhedsbrev til miniSFO-børnene og deres forældre er vedhæftet!



Tlf. direkte: 99668826
Mobil: 30843708
mbs@vesthimmerland.dk
http://kulturskolenvesthimmerland.dk/
www.facebook.com/vesthimmerlandskulturskole
Instagram #kulturskolenvesthimmerland







Fra det seneste bestyrelsesmøde!
Rengøring i næste uge er pga. Store Bededag torsdag fra
kl. 16.00.
Arbejdsdage: Sæt X i kalenderen tirsdag d. 7/6 og/eller
onsdag d. 8/6. Mens bør nene er på lejr tur , mødes vi
forældre (mindre søskende/miniSFO’er er selvfølgelig
velkomne) til et par arbejdsdage. Mere info senere.
Der efterlyses forældre, der kan hjælpe med at plante
træer i SFO-haven - gerne ”nu”;-).
Henvendelse til Ulrik på mobil 30985780
Lukketider i SFO drøftet.
Generalforsamling den 20.04 planlagt.
Stillingsopslag til ny lærerstilling godkendt.

Rengøring.
Lørdag d. 16. april:
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.
BEMÆRK! Tor sdag d. 21. apr il fr a kl. 16.00:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate
og René Thimm, Ausra og Vitalius Ikramovas, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen,
Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

