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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Tusind tak for en god
musical-arbejdsaften!
Tak til de forældre og elever, som kom og lagde et
stort stykke arbejde, så vi
nu har flagermus, kjoler
til de små piger og en teatersal, hvor stykket kan spilles:-)

reserveret festmad til musical-aftenen d. 23.
maj. Vi håber meget på, at der er mange flere,
som gerne vil have mad. Af hensyn til indkøb
vil vi meget gerne, at I så vidt muligt overholder
tidsfristen for reservering, som er på mandag d.
15. maj!

Musical.
På mandag går vi i gang med halvanden uge,
som udelukkende står i musicalens tegn!
HUSK at vi følger et alternativt skema (se sidste
uges ugebrev). Vi glæder os rigtig meget til at
komme i gang:-)
Festmad.
Indtil videre er der kun meget få, som har
Tur til Daugbjerg Kalkminer
På onsdag den 17. maj tager hele lillegruppen af sted til
Daugbjerg Kalkminer, hvor vi skal se flagermusene og
høre historien om Jens Langkniv. Vi kører kl. 8.10 og
forventer at være hjemme omkring kl. 13.00. Når vi
kommer hjem, går børnene i SFO.

Vi tager formiddagsfrugt med, men børnene
skal selv medbringe en let håndterbar madpakke +
drikkevarer. Vi spiser madpakker ved Daugbjerg Minilandsby, som vi skal se efter besøget i kalkminerne.

Terminsprøver
7. og 8. klassernes terminsprøver er vel overstået;-)
Vi forventer, at prøverne er rettet, og at eleverne kan få
dem tilbage senest i uge 23.

Til elever og forældre i 8. klasse.
Tirsdag d. 30/5 kl. 19 afholder vi et kort møde,
hvor vi sammen får styr på dimissionsfesten d. 22/6.
Hilsen Marianne

Fritternyt!
MiniSFO skal ikke have madpakker med på tirsdag
d. 16. maj:-)

Vedhæftede filer!
1) Musicalhold
Rengøring lørdag d. 11/5:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen g Per Høg, Tina Petersen g Hans
Hansen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Andersen og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d.20/5:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kr. Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær,
Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René
Rosenkilde, Didde og Christian Gregersen

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

