VILSTED FRISKOLE
Uge 11, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Markering af bidrag til Danmarks Indsamling
På mandag d. 20/3 er en særlig dag, hvor vi i samarbejde med elevrådet markerer børnenes store bidrag til
Danmarks Indsamling. Det sker i form af en særlig formiddag, der forløber som følger:
Kl. 8.10 Morgensang
Kl. 8.45 Biograf
(Børnene vælger i dag fredag mellem 5 forskellige film,
som elevrådet har udvalgt.)
Kl. 10.45 Madpakker i grupperne.
Resten af dagen er almindelig skoledag, så alle børn
skal have skoletaske med.

Tak for en supergod fest i fredags!
Tusind tak til alle jer, der var med til at feste på friskolen fredag aften. Fundraising-festen blev en stor succes,
som ud over at give et pænt overskud, som kan dække
7.-8. kl. ophold i Flensborg, også var en rigtig god oplevelse for alle, der var med.
Tak for de mange positive tilkendegivelser og den store
opbakning, vi har mødt i forbindelse med arrangementet;-)
Vi har lus igen! Så tjek venligst i weekenden!

Vi ses på Forårsmessen i Lanternen i
weekenden;-)

Til 2. klasse!
Til 1. klasse!
På tirsdag tager 2., 3. og 4. klasse til Stenaldercenteret i Erte- Sundhedsplejersken kommer på besøg d. 27-29/3.
bølle. Vi tager af sted kl. 11.00 og er tilbage kl. 14.00.
Her vil hun undersøge 1. klasse-børnenes syn og måle og
veje dem. Hvis man har spørgsmål, eller hvis man ikke ønEleverne har i dag fået tider til skole-hjem samtaler i uge 14 sker, at ens barn skal deltage, kan man kontakte sundhedsplemed hjem. Der er vedhæftet en samtaleblomst, som I bedes
jerske Birgitte Primdahl på mobil 21246892 eller på e-mail:
udfylde og medbringe til samtalen.
bipi@vesthimmerland.dk
Til 3. og 4. klasse!
HUSK svømmetøj onsdag!
På tirsdag tager 2., 3. og 4. klasse til Stenaldercenteret i Ertebølle. Vi tager af sted kl. 11.00 og er tilbage kl. 14.00.
HUSK! Skole/hjem-samtaler begynder på onsdag!
Til 6. klasse!
Sundhedsplejersken kommer på besøg d. 27-29/3. Her vil
hun lave synsprøve med eleverne fra 6. klasse. Hvis man har
spørgsmål, eller hvis man ikke ønsker, at ens barn skal synstestes, kan man kontakte sundhedsplejerske Birgitte Primdahl
på mobil 21246892 eller på e-mail: bipi@vesthimmerland.dk
7.-8. kl.: Info om turen til Tyskland udsendes mandag;-)

Til 7.-8. klasse!
Et lille nødråb! Vi bruger stadig mange unødige
ressourcer på de elever, som ikke har lavet lektier eller
afleverer deres afleveringer til tiden. Eksempelvis afleverede
kun 4 ud af 23 elever deres dansk-aflevering til tiden. Vi vil
meget gerne, om I i en periode vil være særligt opmærksomme på hvilke lektier, jeres barn har for og hjælpe dem med at
huske at få det lavet.

Fritternyt!

Vi har svømning på torsdag. Vi kører fra SFO
kl. 13.35.
Børnene skal hentes ved indgangen til skole-

svømning i Rønbjerg kl. 15.45-16.00.
Der er til– og framelding senest på onsdag.

Vedhæftede filer!
1) Madopskrifter

Rengøring lørdag d. 18/3:
Laila og Claus Sørensen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og
Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Berg Andersen,
Helle Bay og Jakob Jakobsen.
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

