Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 37, 2018
Fra bestyrelsen!
- En KÆMPESTOR tak for den store opbakning til cykelsponsorløbet!
- Byggeriet skrider godt frem, og vi forventer at kunne holde rejsegilde allerede
fredag d. 12. oktober, dvs. fredag før efterårsferien. Festlighederne begynder
kl. 11.30. Hvis man har mulighed for at komme og hjælpe til med
forberedelserne og afviklingen, bedes man kontakte Didde Gregersen på mobil
21314107.
- Tirsdag d. 9. oktober kl. 19-20 holdes der bygge-planlægningsmøde for alle
jer, der har mulighed for at hjælpe, når vi skal i gang med vores del af
arbejdet. På mødet vil opgaver og tidsplan blive nærmere specificeret.
- Som et led i vores fundraising har vi planer om at sælge annoncer og reklamer
til lokale virksomheder. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe, må du meget
gerne sende en mail til mail@vilstedfriskole.dk
Lærerkursus:
En del har meldt sig som lærere de to dage, hvor lærerne er på kursus. Tak for det:-)
Vi mangler dog stadig folk på følgende klasser:
Torsdag: 0. klasse, 2. klasse, 3. klasse og 4. klasse.
Fredag: 0. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse.
Skriv en mail til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du har mulighed for at hjælpe:-)
Cykelsponsorløb!
Endnu en gang tak til alle jer, der var med til og støttede op om cykelsponsorløbet!
Der er nogle enkelte, som endnu mangler at indbetale sponsoraterne. Vi vil gerne, at
de, det drejer sig om, indbetaler inden på mandag, så vi kan få gjort op hvor meget,
løbet helt præcist har givet.
Cykelløb i Vilsted!
På lørdag er der cykelløb og familie-hyggedag i Vilsted. Tag familien med til andagt,
rundstykker og derefter en cykeltur helt eller halvt rundt om søen. Der vil være
forskellige både bemandede og ubemandede poster på ruten. Derefter er der grillmad
og hygge i Vilsted. Se vedhæftede invitation.
Vedhæftede filer:
- Invitation til cykelløb

Vilsted Friskole
Klasserne:
0. klasse: Så er det blevet tid til hjemmesko og tørre strømper:-)
7. klasse: På mandag tager 7. klasse på tur i naturfagstimerne, dvs. at vi kører kl. 11
og er tilbage kl. 14. Vi skal til Fjerritslev og se planetstien, som strækker sig fra
kirkepladsen og helt til Kollerup Strand - en tur på ca. 6 km, som vi skal gå. Det er
derfor vigtigt, at eleverne er klædt på efter vejret. Svend kører os til Fjerritslev og
henter os igen i Kollerup. Hilsen Sonja
5.-9. klasse: Husk lader + høretelefoner til jeres computer hver dag.
Fritternyt!
- Mette Liltorp er begyndt i SFO.
- På mandag er der ”kaffe på kanden”, så kig ind!
Rengøring lørdag d. 15/9:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Helle Bay og Jakob
Jakobsen, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael
Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte og Casper Melin, Laila Davidsen og
Niels Veggerby, Theresa og Thomas Andersen, Kate og René Thimm
Rengøring lørdag d.22/9:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Lene og Thomas Andersen, Merete og Thomas
Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen
og Hans Hansen, Mathilde Bonde Johansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Bettina og
Niels Haldrup Nielsen Line og Lars Torp Roed, Bettina og Thomas Pedersen

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

