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Uge 12, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Udeordning og legepatrulje.
Fra og med på mandag d. 27/3 er der udeordning for alle elever i alle pauser. Derfor har
elevrådet lagt sig i selen for at lave en god legepatrulje. Eleverne får nærmere info i næste uge.

Til 0. klasse!
Vi er færdige med Kaptajn Karlsens skrivebog, og eleverne
har fået underskrevet et diplom bagest i bogen. Der er nogle
stykker, der mangler at få lavet nogle sider og dermed ikke
har et underskrevet diplom endnu. Så tjek børnenes bøger og
se det fine diplom og ellers hjælp dem med at blive færdige
med de sider, der mangler, så de også kan få et underskrevet
diplom. Eleverne har fået en ny bogstavbog; ”Den første læsning - bogstavbogen”, og de behøver derfor ikke have KapHUSK svømmetøj onsdag!

Familiegruppedag!

tajn Karlsens skrivebog med mere. Kaptajn Karlsens
sang– og malebog er vi også færdige med, så den må ligeledes gerne blive hjemme. Vi vil stadig kraftigt opfordre til,
at eleverne læser 10-15 min. HVER dag.
Til 1. klasse!
Se vedhæftede plan over skole/hjem-samtaler.

Vi er i gang med projektopgaver, og eleverne
arbejder i øjeblikket på at finde 10 arbejdsspørgsmål til deres emne. Vi glæder os til at se dem på mandag.

HUSK samtaler tirsdag og torsdage.

Til 8. klasse!
Evt. udgifter til bus refunderes af skolen.
Som bekendt skal alle 8. klasse-eleverne i brobygning på
diverse ungdomsuddannelser i hele uge 14. De har fået oplyst Til 7.-8. klasse!
hvilke uddannelser, de skal på hvilke dage. De skal selv sør- HUSK en lille rygsæk til Flensborg-turen;-)
ge for at finde transport til og fra uddannelsesstedet.

Fritternyt!
I SFO vil vi rigtig gerne vide besked fra jer forældre,
når der er legeaftaler og/eller ændringer i forhold til
hvem, der henter/bus eller ej. MEGET gerne på SMS.
Vi opfordrer til, at der bliver lavet aftaler hjemmefra.
Vi oplever, at børnene ind imellem glemmer svømme-

tøj. Hvis I har noget liggende, som I ikke længere bruger, vil vi gerne modtage det som reserve, når nogen
har glemt.
HUSK at vi går på påskeferie fredag d. 7/4 og er først
tilbage tirsdag d. 18/4.

Vedhæftede filer!

1) Skole/hjem-samtaler 1. klasse
Rengøring lørdag d. 25/3:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina
Pedersen og 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. 1/4:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels 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 g Kim Sørensen, Heidi Borregaard og
René Rosenkilde, Ove og Charlotte Larsen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

