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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Vedr. musical!
Som alle ved, er vi i løbet af det seneste års tid blevet væsentlig flere familier på Vilsted Friskole. Det er rigtig dejligt!
I forbindelse med musical-aftenen (d. 23/5) giver det os nogle udfordringer, eftersom det pga. den begrænsede plads ikke
er muligt for alle familier at være i salen på samme tid.
Vi har derfor set os nødsaget til at lave to familieforestillinger - en kl. 16.30 og en kl. 19.00. For at sikre en ligelig fordeling af tilskuere til de to forestillinger, har vi besluttet, at
- alle familier med børn i minisfo eller i lillegruppen inviteres
til forestilling Kl 16.30 (gælder også hvis man har børn i
andre grupper)
- alle familier kun med børn i mellem- og/eller storegruppen
inviteres til forestilling Kl 19.00 (gælder hvis man ikke har
søskende i miniSFO eller i lillegruppen.)
Der bliver mulighed for at købe billet til spisning, musical og
kaffe, der afsluttes med skolefest. Mere info kommer i næste
uge

Da vi er så mange medarbejdere med på lejren, vurderer vi,
at der ikke er behov for flere end de 3 forældre til at hjælpe
til med det praktiske. Har man lyst til at komme og opleve
lejrstemningen, er man mere end velkommen til at komme og
være med om fredagen, hvor lejren er åben fra kl. 9.00 og
indtil omkring kl. 13.00, hvor vi holder fælles afslutning, før
I tager børnene med hjem.

Fra Støtteforeningen:
På generalforsamlingen den 19/4 fremlagde støtteforeningen
nye vedtægter, som skulle godkendes. Vedtægterne blev godkendt med følgende forbehold:
Der blev indvendt, at §2 var formuleret således, at denne faktisk begrænsede foreningens arbejde. Det blev foreslået, at
støtteforeningen fik omformuleret denne paragraf således, at
denne paragraf ikke vil begrænse foreningens arbejde.
Det blev besluttet, at vedtægterne sendes med skolens ugebrev ud til endelig godkendelse blandt foreningens medlemmer.
Evt. indvendinger til vedtægterne skal være støtteforeningen
i hænde senest torsdag den 11. maj 2017 på e-mail:
Vedr. lejren i uge 24.
I år skal vi som bekendt af sted hele flokken, dvs. 11 medar- venner@vilstedfriskole.dk
Med venlig hilsen
bejdere og 120 børn. Derudover har 3 forældre meldt sig til
at komme og hjælpe til med det praktiske. Tusind tak for det! Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner

Vi har legetøjsdag i hele lillegruppen på mandag!

HUSK at idr æt for egår ude, så medbring tøj passende til vejret.

HUSK udeidrætstøj på onsdag!

Wunderlist!
Kære forældre til elever i storegruppen,
Alle elevernes lektier vil være at finde på wunderlist, og
vi vil meget gerne, at I alle sammen følger med i hvilke
hjemmeopgaver, der er. Vi vil også meget gerne, at I
hjælper jeres barn med at strukturere hjemmearbejdstiden, så alle får tilstrækkelig tid til at løse opgaverne fyl-

destgørende. På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen lærerne i storegruppen
Klubben!
HUSK at der er klubaften på tor sdag den 4. maj kl.
18.30-21.00 hjemme på skolen.
Vi har hockeyturnering, og boden er åben.

Fritternyt!
Vi havde en meget vellykket filmdag Dagens film var Angry Birds:-)
for alle SFO-børnene.

Vedhæftede filer!

1) Vedtægter for Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner, 2) Opskrifter
Rengøring lørdag d. 29/4:
Michael og Pernille Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George
Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias
Boje.
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.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

