VILSTED FRISKOLE
Uge 17, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Nyt fra bestyrelsen!
Den nykonstituerede bestyrelse har haft sit første møde. Her
blev det blandt andet aftalt, at der i det kommende år arbejdes under overskriften ”Fællesskab”. I vil i løbet af den kommende tid høre nærmere om bestyrelsens tanker i den forbindelse.

aflevere talonen på skolen eller maile jeres svar til
lss@cbsbyg.dk - uanset om I kan komme den 2. juni eller ej.
Se vedhæftede information vedr. musicalugerne!

Ambolt...
Vi har brug for en ambolt som rekvisit til skuespillet. Hvis
nogen har en stående, som vi kan låne, hører vi meget gerne
Følgende udvalg er nedsat:
Rengøringsudvalg: J ulie Wellejus, Dorte Hollands og Git- fra jer. Kontakt Peter på peter@vilstedfriskole.dk eller på
mobil 40859973.
te Greth
Byggeudvalg: Sonja Abr ahamsen, Michael Bagge, Ulr ik
LUS
Pedersen, Marianne Sørensen og Didde Gregersen
Vi har stadig lus, så vi vil gerne opfordre til, at alle børn bliSamarbejdsudvalg Storkereden: Michael Bagge, Mette
ver kæmmet i løbet af weekenden!
Andersen, Sonja Abrahamsen
PR-udvalg: Sonja Abr ahamsen, Peter Røgilds, J ulie
HUSK arbejdsaften på onsdag kl. 19-21.
Wellejus
Kontakt Helle på 20949750, hvis du gerne vil tilmeldes.
Vedligeholdelsesudvalg: Didde Gr eger sen, Ulr ik Peder sen, Mette Buchardt
Vilsted Friskole smider tøjet!
Vi har meldt os som indsamlingssted for Røde Kors’ tøjindForældredeltagelse på dyrskuet.
samling: ”Smid tøjet Danmark”, som foregår hele maj måHar du/I mulighed for at komme og være med til at stå på
vores stand på dyrskuet lørdag d. 17/6 et par timer i tidsrum- ned. Man kan aflevere sit brugte, renvaskede tøj i poser/
met kl. 10-16? Kontakt da Dorte Hollands, mobil 42201987 sække i cykelskuret. Sidst i maj måned vil vores glemmekasser blive tømt, og tøjet vil blive afleveret til indsamlingen.
eller Gitte Greth, mobil 22843952.
Arbejdsdagen den 2. juni!
Seddel vedr. arbejdsdagen er udleveret til børnene i dag fredag. Den er også vedhæftet ugebrevet. I bedes udfylde og

Se vedhæftede program for Borgerforeningens loppemarked d. 20. maj!

HUSK at idr æt for egår ude.
HUSK udeidrætstøj på onsdag!
Terminsprøver for 7. og 8. klasse!
Onsdag og torsdag i næste uge afholder vi terminsprøver i
retstavning + dansk skriftlig fremstilling (onsdag) og matematik (torsdag).

Tillykke til konfirmanderne!
Vi håber, I får en rigtig dejlig dag!

Fritternyt!
Alle bør n har fået udlever et en sommer fer ieseddel,
som også er vedhæftet dette ugebrev.
Sommeren er ved at vær e over os, og der for er det
også ved at være tid til solcreme. Vi opfordrer til, at
børnene er smurt hjemmefra. Skal de smøres i løbet af
dagen, medbringes solcreme til barnet.

1)

Sidste svømnning for i år er tor sdag d. 11/5. Vi opfordrer til, at så mange som muligt deltager. Vi vil stadig gerne have til-/frameldinger. Husk at børnene skal
hentes ved skolesvømningsindgangen mellem kl. 16.00
og kl. 16.15.
Se vedhæftede infobr ev vedr . minions!

Vedhæftede filer!

Opskrifter, 2) Seddel vedr. arbejdsdag, 3) Sommerferieseddel SFO, 4) Infobrev vedr. miniSFO, 5) Info vedr. musicalugerne,
6) Program for borgerforeningens loppemarked

Rengøring lørdag d. 6/5:
Laila og Claus Sørensen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe g Michael
Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen.
Rengøring torsdag d. 11/5:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen g Per Høg,
Tina Petersen g Hans Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib
Andersen, Bettina og Thomas Pedersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

