VILSTED FRISKOLE
Uge 5, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
9. klasse fra august 2017!
Bestyrelsen har på baggrund af storforældremødet forleden
samt de tilkendegivelser, der er kommet efterfølgende, besluttet, at Vilsted Friskole tilbyder prøvefri 9. klasse fra august 2017.
9. klasse tilbydes kun de elever, som i forvejen er indskrevet
på skolen.

Feriekalender for skoleåret 2017/2018!
Vi har tradition for, at vi følger ferieplanen for kommuneskolerne. I det kommende skoleår er der dog en lille ændring i
forhold til den kommunale feriekalender. Vi har flyttet en
fridag fra tirsdag d. 5. juni til mandag d. 18. december. Som
det fremgår af vedhæftede feriekalender for Vilsted Friskole,
har børnene i skoleåret 2017/2018 en ekstra uges ferie
(hvilket også er gældende for de børn, der går i kommuneForårsmesse:
skolerne). Ugen ligger i forbindelse med juleferien. Børnene
Vi deltager i forårsmessen i Lanternen i weekenden d. 18.har naturligvis de obligatoriske 200 skoledage. SFO’en har
19. marts. Hvis nogen har mulighed for at hjælpe enten med åben i den første og den sidste uge af børnenes sommerferie.
at stille op fredag d. 17. marts, rydde op om søndagen og/
(De øvrige feriedage og -uger er der lukket.) Har man et paseller stå ved vores stand et par timer i løbet af weekenden, vil ningsbehov herudover, bedes man kontakte Mette i SFO’en.
vi meget gerne høre fra jer!
Kontakt Michael Bagge på tlf. 25530508
Danmarks Indsamling!
Børnene på Vilsted Friskole har i den grad lagt sig i selen de
Generalforsamling!
seneste par uger og har ydet en kæmpe indsats for at skaffe
Sæt et stort X i kalenderen onsdag d. 19. april, for da afhol- penge til sultende børn! I dag kunne det afsløres, at børnene
der vi årets generalforsamling. Hvis man er interesseret i at
har indsamlet hele 24.050 kr.! Det må siges at være rigtig,
stille op til bestyrelsen, eller hvis man blot vil vide lidt mere rigtig flot! Tak for det børn og tak til jer forældre for opbakom, hvad bestyrel- ningen!
sesarbejdet går ud
på, er man meget
Medhjælp i Jubiland!
velkommen til at
Desværre lykkedes det ikke at finde hjælpere nok til Jubikontakte bestyrelland. Derfor er vi desværre nødt til at aflyse.
sen.
Med venlig hilsen Gitte Greth
Til 0. klasse!
Af praktiske årsager bytter vi læsebog hver torsdag.
Husk at bogen stadig skal medbringes hver dag.
HUSK overnatning torsdag-fredag! Sedler med spil skal gerne
afleveres inden.
Til 5. klasses drenge!
Linus deler fødselsdagsinvitationer ud i dag fredag.
Til 8. klasse!
På tirsdag får 8. klasse besøg af UU-vejleder Lise Ravn Andersen.
Hun vil fortælle om det obligatoriske brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, som finder sted i uge 14.

Til 5. klasse!
Vi tager på Vejledernes naturfriskole og ser musical på onsdag kl. 9-12.30. Vi er hjemme til svømning.

Til 6. klasse!
Vi tager på Vejledernes naturfriskole og ser musical på onsdag
kl. 9-12.30.

Fritternyt!
Vi er i gang med at lave forhæng til
danserummet;-)

HUSK at SFO’en er lukket i uge 8!

Vedhæftede filer!

1) Feriekalender for skoleåret 2017/2018, 2) Opskrifter fra sidste uge
Rengøring lørdag d. 4/2:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kristian 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, Charlotte
og Ove Larsen
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

