03.06.2016

Ugebrev uge 22

Sommeren har for alvor ramt Vilsted i denne
uge. Vi har nydt varmen og lyset, og vi har benyttet os af det gode vejr til at lægge en del af
undervisningen uden døre.
Også frikvartererne har fået et ekstra ”pift” i
det gode vejr. Storegruppen har selv lavet legetøj til udendørs brug blandt andet kryds & bolle, højdespring, rampe og klodsmajor. I ugens
løb er det alt sammen blevet flittigt brugt!
Derudover bør det nævnes, at der også har væFritternyt!
I sommerferien er SFO åben 8-16.30 (fredage til 16.15)
i uge 26 + 31.
Uge 26 + uge 31 passes bør nene kl. 6.00 – 8.00 i Storkereden.
Uge 27: Bør nene passes i Stor ker eden, 8-15 vil SFO personale
være i Børnehaven (bliver der frameldinger af SFO børn, bruges
resurserne på et andet tidspunkt)
Uge 28: Bør nene passes i Stor ker eden af
Storkeredens personale.
Hvis der er ændringer, eller I ved at Jeres barn holder fri,
på allerede tilmeldt dage, vil vi meget gerne vide det,
hurtigst muligt!
SMS SFO: 29871346 – Mail Mette: mette@vilstedfriskole.dk
I sommerferien vil vi opfordre til, at der gives besked til SFO (uge
26 + 31) / Storkereden (uge 27 + 28), hvis barnet holder fri, eller
pasningstidspunkterne ændrer sig.
Storkereden: 98676030 - 51372726
Vedrørende jernindsamling!
Produkthandleren beder om, at man putter metaldåser i en plastsæk
og sætter den ved siden af containeren. Det skyldes, at dåserne
fylder meget i forhold til, hvad de vejer.

ret en helt særlig aktivitet af
idrætsmæssig karakter. Her tænker jeg på fodboldkampen mellem lærerne og eleverne, som
blev spillet tirsdag. Det var
sjovt og varmt og ret intenst.
Resultatet vil jeg ikke afsløre
her - det skal eleverne selv have
lov til at fortælle ;-)
………… og så glæder vi os ellers bare til at
komme af sted på lejr!!!
Til 4. klasse piger!
Signe deler invitationer ud til fødselsdag i dag til 4. kl piger.
Fra bestyrelsen!
- Vi ses til arbejdsdag(e) tirsdag og/eller onsdag i næste uge;-)
- HUSK at vi også deltager på dyrskuet d. 18. juni!
- Se vedhæftede information vedr. skolepenge og SFO-betaling.
- Info vedr. ny rengøringsplan udsendes snarest.
Kontorets ”åbningstider” i uge 23!
Heidi er på kontoret tirsdag formiddag og torsdag.
Sonja er på kontoret fredag (er buschauffør/på lejr mandagtorsdag - kan træffes på mobil 53302562).
Børn der rejser!
Noah (miniSFO) og Frederikke (6. klasse) flytter tilbage til
Ranum Skole efter sommerferien.
Vi siger tak for denne gang til Noah og Frederikke
og deres familie og ønsker dem alt godt fremover!

HUSK!
Skolebussen kører ikke hele uge 23!
Derudover kører skolebussen heller ikke hjem tirsdag d. 14. juni, da
mellemgruppen skal på tur hele dagen.



Se vedhæftede filer!

SFO-tilmelding.

Nyt fra miniSFO
Nyt vedr. skolepenge og SFO-betaling.

Rengøring.
Lørdag d. 4. juni:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og
Henrik Nielsen, Kate og René Thimm, Ausra og Vitalius Ikramovas, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen
Lørdag d. 11. juni:
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

...mens vi venter på bussen.

