VILSTED FRISKOLE
Uge 10, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Tak for den flotte opbakning til vores fundraisingfest!
I skrivende stund er der solgt 75 billetter til aftenens
fest, som vores unge mennesker er i fuld gang med at
forberede. Ud over de mange solgte billetter har flere
familier, som ikke har mulighed for at deltage, bidraget
med et pengebeløb.
Vi glæder os rigtig meget til at feste sammen med jer i
aften;-)
Vedr. hjemkørsel på torsdag d. 16/3.
Pga. lillegruppens teatertur køres hjemturen ca. 15 min.
senere.

Så kom foråret til Vilsted;-)
Teatertur på torsdag d. 16/3!
Vi har været så heldige at få gratis billetter til hele lillegruppen til teaterforestillingen ”Gummi T”, som er lavet over Ole
Lund Kirkegaards Gummi Tarzan. Forestillingen opføres på
Aalborg Teaters Store Scene. Vi tager af sted kl. 10.00 og er
hjemme igen ca. kl. 14.30. Bussen kører den normale hjemtur
herefter. Det vil sige med ca. 15 min. forsinkelse. MEDBRING PRAKTISK MADPAKKE - den skal kunne spises i
bussen;-)

Til 0. klasse!
Se vedhæftede plan over skole/hjem-samtaler.
Husmøde
Onsdag i 2. time holder vi fælles husmøde i lillegruppen.

8. kl. vender hjem fra praktik.
Som bekendt har eleverne i 8. klasse været i praktik i hele
uge 10. Vi glæder os til at høre om deres oplevelser, når de
vender tilbage igen fra på mandag;-)
Skole/hjem-samtaler i 6. klasse.
Se vedhæftede plan.
Idræt på torsdag!
På torsdag har vi idræt udenfor, så HUSK passende, varmt
idrætstøj og udesko.

Forberedelserne til fundraisingfesten er i gang!

Fritternyt!
Vi er godt i gang med at indrette ”gamer-/
Da vi har været heldige at få teaterbilletter til Gummi T
danserummet”. Hvis I ligger inde med nogle store spej- i Aalborg på torsdag, er svømning flyttet til torsdag d.
le, som I ikke længere bruger, vil vi bliver meget glade 23/3.
for at modtage dem i SFO.

Vedhæftede filer!

1) Skole/hjem-samtaler 0. klasse, 2) Skole/hjem-samtaler 6. kl., 3) Sæsonstart kajak
Rengøring lørdag d. 11/3:
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. 18/3:
Laila og Claus Sørensen, 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 Berg Andersen, Helle Bay og
Jakob Jakobsen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

