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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Nyt fra støtteforeningen!
Støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest den
26/2 i Gymnastiksalen på Vilsted Friskole—
se vedhæftede invitation.
Med venlig hilsen
Støtteforeningen

Fundraisingfest!
7. og 8. klasse får som noget helt særligt mulighed for at komme på en sprog– og kulturrejse til
Nordtyskland. Muligheden er opstået på baggrund af en korrespondance, skolen har haft
med det danske mindretal i Sydslesvig. Vores
ældste elever får på turen rig mulighed for at
dyrke det tyske sprog, men de får også en helt
særlig indsigt i grænselandets historie og udvikling frem til i dag. Som et bidrag til det økonomiske grundlag for turen, har vi valgt at lave en
”fundraising-fest”. Festen er for alle, som har
lyst til at være med. Invitationen er vedhæftet.

Til 2. klasse!
På onsdag efter sidste
time er der mulighed for,

at børnene kan blive og lave deres tegning til
tegnekonkurrencen (Aggersundbroen) færdig.
Signe vil være i klassen og hjælpe dem, der har behov.

Mellemgruppen i
chokoladebakkerne

efter en superhyggelig overnatning på skolen!

Fra Klubben!
Husk at der er tilmeldingsfrist på mandag den 13/2 til skøjtetur med
klubben på torsdag den 16/2.
Lige nu har vi kørselsmulighed til 16 deltagere.
Afhængig af hvor mange tilmeldinger vi får, bliver der muligvis
brug for flere til at køre, så lad os vide, hvis I har mulighed for at
stå standby.
Husk penge til aftensmad og tag varmt tøj på, da vi skal være meget ude.
Diana og Merete

Til 8. klasse!
HUSK brobygnings– og praktiksedler!
Til 7. klasse!
Konfirmandundervisningen er aflyst d. 15/2. Eleverne har derfor
engelsk fra morgenen af.

Fritternyt!
Svømning torsdag d. 16. februar:
Vi er så heldige, at ALLE de SFO-børn, der har lyst, kan deltage i
svømning. Samtidig vil vi gerne give de børn, der enten ikke har
lyst til svømning eller ikke kan deltage, muligheden for at blive
hjemme i SFO. Svømning er et tilbud, som vi selvfølgelig håber, at
flest mulige vil benytte sig af. Der er fortsat tilmelding til svøm-

ning. Hvis jeres barn ikke skal med til svømning, vil vi også meget
gerne vide det.
Vinteren er over os - børnene vil dog stadig gerne lege ude, og vi
har udedag om tirsdagen. Husk derfor at sende varmt tøj og gerne
skiftetøj med børnene. Det er fint, at der er ekstra tøj/overtøj enten
i SFO eller på skolen.

Vedhæftede filer!

1) Invitation fra Støtteforeningen, 2) Invitation til fundraising-fest, 3) Opskrifter
Rengøring lørdag d. 11/2:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronnie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup
og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels K. Veggerby, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. 25/2:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin
Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og
Søren Brun, Lars Frederiksen og Helle Müller.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

