VILSTED FRISKOLE
Uge 25, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Dyrskue.
En stor tak til jer, der hjalp til i forbindelse med dyrskuet i lørdags.
Også tak til alle jer, der kiggede forbi og var med til at skabe god
stemning på vores stand:-)
Første uge efter ferien.
Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 7. august.
Mødetid kl. 8.10-12.00. Der er to hjemture. Den første kl. 12.15 og
den anden kl. 14.15.
Tirsdag: Hest/føl-dag. Mødetid kl. 8.10-12.30. Der er to hjemture.
Den første kl. 12.45 og den anden kl. 14.15.
Onsdag-fredag er der undervisning ifølge skemaet, som udleveres
første skoledag.
Dimissionsfest!
I går aftes blev der afholdt dimissionsfest. 8. klasses elever og deres forældre var værter for lækker mad og drikke. Det var en både
hyggelig, sjov og bevægende aften, hvor der blev taget afsked, og
hvor der blev udvekslet kram og ønsker om gensyn.
Brænde modtages gerne.
Vi har ikke ret meget bålbrænde tilbage, så har nogen noget til
overs, modtager vi det meget gerne. Det kan afleveres i cykelskuret.

Til 1.-2. klasse
Børnene har fået sommerferie-læsebingo med hjem:-)
(Et ark som findes i tasken.)

Nyt om elever!
Benjamin Haldrup Nielsen fra 0. kl. skal gå på Løgstør Skole næste
år. Vi takker for denne gang og ønsker Benjamin og hans familie
held og lykke fremover:-)
Lucas Dunker Nielsen begynder i 5. klasse efter sommerferien.
Lucas kommer fra Løgstør Skole. Vi byder Lucas og hans familie
rigtig hjertelig velkommen:-)
Ny deadline!
Da redaktøren af ugebrevet fra august skal undervise om fredagen,
vil det fremover udkomme om torsdagen. Deadline for indlæg flyttes derfor til torsdag kl. 10.00.
Info om rengøring!
Bemærk at der skal være hovedrengøring lørdag d. 5. august. Læs
vedhæftede invitation. Se i øvrigt vedhæftede filer om rengøring.
Så er det sommerferie!
Vi vil gerne takke alle elever og forældre for et rigtig godt skoleår.
Tak for jeres hjælp, støtte og opbakning og tak for, at I er med til at
sprede det gode budskab om Vilsted Friskole. I er med til at sikre,
at skolen i den grad er i live, og I er med til at skabe gode forudsætninger for, at den også vil være det fremover.
Vi er allerede langt med forberedelserne til det nye år, som vi glæder os meget til at tage hul på!

Se evt. vedhæftede fil.
Medbringes efter ferien.

Fritternyt!
Så blev det sommerferie:-) Fritteren er dog åben i den kommende
uge. Hvis der er ændringer i forhold til jeres barns tilmelding, hører vi gerne fra jer.
Tilmelding af minions og modulændring for øvrige børn bedes

afleveret i SFO eller pr. e-mail (mette@vilstedfriskole.dk) senest
onsdag d. 28/6, hvis ændringerne skal træde i kraft pr. 1/8 2017.
Tilmeldings-/modulændringsseddel er vedhæftet.
God sommerferie til jer alle.
Vi åbner Fritteren igen mandag d. 31/7 kl. 6.45.

Vedhæftede filer!

1) Rengøringsplan for skoleåret 2017/2018, 2) Tilmelding til SFO, modulændring, 3) Invitation til deltagelse i hovedrengøring, 4) Info
om rengøring, 5) Sommerferie-læsebingo, 6) Klassernes skemaer, 7) Tilbud fra Ungdomsskolen
Rengøring lørdag d. 24/6:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette
Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen.
Rengøring lørdag d. 5/8:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god sommerferie:-)

