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Ugebrev uge 23

En superdejlig, sjov og spændende lejrtursuge er ved
sin afslutning. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve
en del af lillegruppens lejr i Hanbohus ved Tranum og
en del af mellemgruppens lejr på Læsø. Det var begge
steder en virkelig god oplevelse at se, hvordan børnene
hyggede og morede sig, samtidig med at de blev udfordret på områder, som for de fleste ikke er hverdagskost.
Alle vores børn er i løbet af denne uge blevet dygtigere
til og klogere på noget - og en stor del af det, de har
fået med sig fra lejrturen, kan vi ikke give dem til daglig - hverken hjemme eller i skolen. Tusind tak til de

forældre og andre, som har lagt et stort stykke arbejde i
ugen! Flere har taget fri fra arbejde for at kunne være
med. Og så må vi ikke glemme, at selvom det er en del
af lærernes arbejde, så koster det også for dem en hel
del ekstra tid og kræfter at få lejrturen til at blive en
god og lærerig oplevelse for vores børn. Lejrturen koster med andre ord mange kræfter, men den giver så
meget mere, og når vi har fået hvilet ud, er der allerede
nu grund til at glæde sig til næste år;-)
Tak til de 22 familier, der var repræsenteret ud af 77 på Arbejdsdagene i tirsdags og i onsdags.

Til mellem– og storegruppen!
Alle, der gerne vil køre mountainbike i Uhrehøj Plantage på fredag
d. 17/6, skal melde sig hos Kasper. Man skal selv medbringe cykel
+ hjelm. Bussen kører os derud og henter os igen efter turen. De
øvrige elever fra de to grupper bliver hjemme og laver noget praktisk/kreativt sammen med Marianne og Thea.

Vi fik lavet mange ting, bl.a.:
- Lærerværelset: nedtaget køkken/malet/gjort rent
- Malet mooncar-bane op på p-plads og lavet trafikskilte og benzintank ;-)
- Nye basketball mål + malet v. banen
- Malet stakitter
- Lavet og serveret nogle gode måltider ;-)
- Renoveret/malet fodboldmål
Til lillegruppen og mellemgruppen!
TJEK for en sikkerheds skyld jeres barn/børn for flåter, da børnene - Plantet et par buksbom
- Vasket vinduer udvendig
har været uden døre meget af tiden i denne uge!
- Lagt bund/gjort klar til legehus i sfo-have
Fritternyt!
- Stramme wire op / svævebanen
Shelter er næsten færdig - vi glæder os til det helt færdige resultat.
- Justeret køkkendør
Mooncar-bane er flittigt blevet brugt.
- Lavet ny bålplads / ryddet op deromkring oppe i skoven m.m.
Mellemgruppebørn har spurgt til en "legetøjsdag", derfor har vi be- - Malet: 3 døre ”i” skolegården/toilet i Forskolen/v. trappeopsluttet, at der er Legetøjsdag i SFO torsdag d. 16/6. Skolebørn kan gang i sfo + vægge og loft i ”stuen” i sfo
sætte legetøj i Fritteren inden skolestart.
- + hygget og fået nogle gode snakke samtidig med, at vi knokHusk navn, og at legetøj der medbringes er på eget ansvar.
lede igennem ;-)
HUSK: Indmeldelse papir til Fr itter , også ved ekstr a eller modul - Der kommer 2 familier og laver fodboldbane i uge 26
ændringer. Helst inden d. 14/6.
Da vi stadig har flere maleropgaver, håber vi, at de forældre, der
ikke kunne komme, byder ind på disse:
I kan male, når det passer ind i jeres program hver især. Vi har
Til 1. klasse!
nøgle til skolen og maling og pensler klar.
Asmil har delt fødselsdagsinvitationer ud til hele 1. klasse.
Henvendelse til: Ulrik (ulrik.p@live.dk) eller Laila
Fødselsdagsfesten holdes den 17. juni!
(lss@cbsbyg.dk) på mail.
Vi vil gerne ha´ det sidste lavet færdig inden ferien.
HUSK!
Skolebussen kører ikke hjem tirsdag d. 14. juni, da mellemgruppen
Hilsen Bestyrelsen
skal på tur hele dagen.

Rengøring.
Lørdag d. 11. juni:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg,
Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr,
Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen
Lørdag d. 18. juni:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim
Pedersen, Flemming Ranum, Michael Vittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte
Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

