Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 34, 2018
Tak for nogle gode forældremøder:-)
Tak til alle jer, der mødte op og en særlig tak til jer,
der ovenikøbet medbragte kage:-)
Cykelsponsorløb:
- Vi skal grille til cykelsponsorløbet, så ligger man inde med en grill (gerne
stor), må man meget gerne give besked til Peter på peter@vilstedfriskole.dk
- Vi efterlyser kager til cykelsponsorløbet. Har man mulighed for at komme
med en kage, vil det blive meget værdsat. Giv venligst besked til Marianne på
marianne@vilstedfriskole.dk
- Vi mangler nogen til at stå i vores flotte tombola-vogn. Har man mulighed for
at hjælpe, bedes man kontakte Gitte Greth på 22843952
Biblioteksbog efterlyses!
Sanne fra 2. kl. mangler en bog om dinosaurer. Det er en ”flapbog”, og den har været
væk siden før sommerferien. Hvis nogen ved, hvor den er, vil Sanne og hendes
forældre meget gerne vide besked.
Ungdomsklub på Vilsted Friskole
Ungdomsklubben for 6.-9. klasse fortsætter også i dette skoleår. Vi håber, at I alle vil
bakke op omkring den, ligesom I plejer, både elever og forældre.
Onsdag den 5. september kl. 19, holder vi planlægnings- og brainstormingsmøde hos
Christina Bundesen på Viborgvej 171, 9670 Løgstør. Alle er velkomne!
Er I forhindret i at komme denne aften, skal I endelig kontakte os, hvis I har nogle
gode idéer til aktiviteter eller har lyst til at hjælpe, enten en enkelt aften eller hele
sæsonen.
Mange hilsner fra Christina Bundesen (29938549), Lisa Nielsen (25300856) og
Merete Laibjørn (26942648)
VI HAR LUS!!!
Vedhæftede filer:
- Opgaveoversigt til cykelsponsorløbet for 3.-4. kl. forældre

Vilsted Friskole
Fra klasserne:
2. kl.: Eleverne har fået nye læsebøger med hjem. Disse skal gerne pakkes ind.
3. + 4. kl.: Som bekendt er 3. og 4. kl. forældre arrangementsansvarlige for
cykelsponsorløbet. Se venligst vedhæftede opgaveoversigt.
4. klasse: Angående håndarbejde!
Vi skal strikke futter, så hvis I ligger inde med en rundpind nr. 5, må I meget gerne
sende den med jeres barn:-) Hilsen Pernille
Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 25/8:
Peter Olesen og Cindie Pedersen, Kristina Sahl, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie Wellejus og
Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch,
Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun
Rengøring lørdag d.1/9 :
Mette og henrik Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Pernille Grau og Claus Veggerby
Pedersen, Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels Baggesen, Morten Bøge og Pernille Riis, Karina og
Kenneth Christensen, Stina Hintze og Richard Grøn, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth,
Helle Møller og Poul Jacobsen, Rikke Magnusson og Jacob Hansen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

