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Så lykkedes det endelig at få
de længe ventede frugttræer
plantet i Fritterhaven. Nogle
forældre, en gravemaskine
og en gruppe børn (som
mest bidrog med moralsk
opbakning) brugte et par
timer onsdag eftermiddag i
bidende kulde på at plante
de unge frugttræer. Træerne
har som nævnt været længe
undervejs, men bedre sent
end aldrig. Selvom vi nok
ikke skal regne med den helt store høst til efteråret, kan vi
Fritternyt!
formodentlig se frem til, at træerne bærer frugt til glæde for
Aktiviteter i SFO:
børn og voksne i årene fremover.
Mandage: Mor ten går i værkstedet (star t uge 19)
Tak for hjælpen!
Tirsdage: Udedag—mooncars, bål, boldspil mm. Vigtigt at
MiniSFO
Det går rigtig godt med at deltage i morgensang. Børnene har frikvarter og spiser frugt, som bliver serveret på skolen. Det er derfor ikke
længere nødvendigt at sende formiddagsmad med børnene :-)
Rolle og Kis er flyttet ind i MiniSFO, og der sker spændende ting næsten hver dag. Alt dette kan børnene fortælle jer om :-)
Mandag d. 2/5 er der legetøjsdag for MiniSFO og 0. klasse. Husk at
børnene selv har ansvar for det legetøj, de medbringer, og at navn på
tingene er en rigtig god idé.
Mandag d. 2/5 + tirsdag d. 3/5 har Mette fri. Morten, Helle og Dorte
varetager opgaven med børnene de to dage.
En moderne nationalsang fra
Storegruppen!
Danmark du har en dronning
Hun kan godt lide honning
Politikerne regerer vores land
Selvom de ikke rigtig kan
Vi har en masse vand
Der danner hele vores land
Dit flag faldt ned fra himlen
Men den blev aldrig væk i vrimlen
Vores svane
Har en meget dårlig vane
Vi har gode kartofler
Som sætter sig på dine hofter
Danmark du lægger dig aldrig ned
Din stædige lille ged.
Rengøring.

medbringe tøj efter vejret.
Torsdage: Kr eativ dag.
…. Og meget mere:-)
Selvom temperaturen stadig ikke er i top, er foråret over os. Vi
har derfor besluttet, at iPads mm. Er et tilbud til de børn, der er
i SFO, men kun den sidste time, inden SFO’en lukker.
Vi har fået plantet frugttræer i Fritterhaven:-) Vi har talt med
børnene om, at vi i fællesskab skal passe godt på træerne.
BEMÆRK! Bussen kør er ikke de dage, skolen har lukket,
og SFO’en er lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
Til 0. klasse!
På mandag er der legetøjsdag sammen med miniSFO’erne fra
kl. 9.30!

Ungdomsskolen kommer på
besøg!
På onsdag d. 4. maj kommer
Vesthimmerlands Ungdomsskole på besøg med deres
”kampagnevogn”. De vil fortælle vores elever om de forskellige tilbud, som findes i Ungdomsskolen.

Spørgeskema!
I forbindelse med ugebrevet fremsender vi fra bestyrelsen et
spørgeskema, som vi beder alle om at besvare og returnere til
skolen senest fredag i næste uge. Spørgeskemaet kommer også
senere i en elektronisk udgave. Man skal kun besvare det ene.
På forhånd tak for hjælpen!
Bestyrelsen

EFTERLYSNING!
Lillegruppen skal bruge kikkerter i emneugen (uge 19). Hvis
nogen har en kikkert, de gerne
vil udlåne, vil det blive meget
værdsat! Vi skal nok passe godt
på dem! Kikkerten kan afleveres
til Peter.

Ny sundhedsplejerske (vikar)!
Jette Hedegaard Krogh er vikar for Lone Riisgaard, som er på
sygeorlov indtil videre. Hun vil gerne have samtaler med eleverne i 4. klasse d. 25/5 + 27/5 + 15/6. Derudover vil hun gerne
have samtaler med 8. kl. d. 15/6.
I vil forud for samtalerne modtage en invitation, som beskriver
formål og indhold nærmere, og som skal underskrives og afleveres til samtalen.

Lørdag d. 30. april:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og
Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Anderson og
Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen.
BEMÆRK! Onsdag d. 4. maj:
Martin Laursen og Eva Hansen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim Pedersen,
Flemming Ranum, Michael Vittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja Gregersen, Hele Müller, Joan og Christian Agesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

Larver af dagsommerfuglen okkergul pletvinge .

