Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 25, 2018
Sidste uge før ferien!
Næste uge er den sidste skoleuge før ferien. Som vanligt har vi alternativ undervisning på programmet den
uge. Skema samt mødetider er vedhæftet – bemærk at der er ændringer i forhold til en almindelig uge!
Skolefodbold!
Fodbold - 2 gange igen!
I denne uge; fredag – normaltid. I næste uge; torsdag 12;30- 14;00
Der åbnes for betaling NU
MobilePay 67983, 300 pr spiller, 500 pr familie
Når alle har betalt har vi ca tjent 15.000 kr til byggeriet
Cykelsponsorløb!
Eleverne har i denne uge fået sedler med hjem angående sensommerens cykelsponsorløb, som går i stedet
for sensommerfesten (sedlen er også vedhæftet). Løbet er et led i pengetankens arbejde med at indsamle
penge til vores nye, lækre bygning. Samtidig sætter løbet rammerne for en super hyggelig dag. Vi håber, I
alle vil bakke op om arrangementet.
Klasselærere og skemaer!
Vedhæftet er en liste over klasselærerne i det kommende skoleår. Bemærk at klassenavnene er tilpasset
skoleåret 2018/2019, hvilket betyder, at nuværende Minions står som 0. klasse, nuværende 0. klasse står
som 1. klasse osv. Skemaerne sender vi ud og udleverer i næste uge.
Kasper er blevet far!
Kasper blev natten til mandag far til en lille pige:-) Stort tillykke til Kasper og Amanda:-) Kasper er på
barsel indtil på torsdag, hvor han efter planen er tilbage igen:-)
Vedhæftninger:
- Sikkerhedsinstruks vedrørende kanosejlads på Vilsted Sø.
- Skema samt mødetider for næste uge.
- Liste over klasselærere i skoleåret 2018/2019
- Cykelsponsor-seddel
Lillegruppen
I morgen skal vi ud og røre os, så alle bedes have tøj/sko på til udendørs brug, som man kan bevæge sig i.
HUSK drikkedrunk!
Til 2. klasse: Vi overnatter i sommerhus i Lendrup på onsdag. Vi mødes kl. 17 og er hjemme torsdag kl.
12.30. Mere info følger:-) Hilsen Peter
Mellemgruppen
Til 4. klasse: I morgen skal 4. klasse have ude-idrætstøj på!
Til 4.-5. klasse: I næste uge skal 4., 5. og 6. klasse arbejde med kunst/skulptur. I den forbindelse har vi på
onsdag arrangeret en heldagsudflugt til Kirsten Kjærs Museum ved Frøstrup i Hannæs/Thy. Vi er hjemme
kl. 14.00.
HUSK stor madpakke og vand. Hilsen Thea, Stine og Helle
Til 4.-5. klasse: På mandag skal vi på udflugt til Hald Ege Naturskole ved Viborg. Der skal vi lære om bier
samt slynge og smage dansk honning. HUSK en stor madpakke og vand. Vi er hjemme ca. kl. 13.
Hilsen Helle og Stine
Storegruppen
Til 7.-8. klasse: På tirsdag skal 7.-8. klasse have biologi-fagdag, og denne dag skal bruges på søen, hvor vi
skal en tur ud at sejle i kano. Hvis nogen af jer forældre (sejlkyndige eller ej) har lyst til at deltage, er I
hjertens velkomne. Send en SMS til Marianne på 25325945. Bestyrelsen har netop godkendt en
sikkerhedsinstruks angående kanosejlads på Vilsted Sø – den er vedhæftet til orientering.
Til 6. klasse: Se info under mellemgruppen om tur til Kirsten Kjærs Museum på onsdag.

Vilsted Friskole
Fritternyt!
HUSK at tømme jeres barns garderobe inden I går på sommerferie:-)
Rengøring lørdag d. 23/6:
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe
og Niels W. Baggesen, Cindie Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne Kristensen, Pia
og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Anne Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob
Hansen
Rengøring lørdag d. 23/6:
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

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

