VILSTED FRISKOLE
Uge 7, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Ingen hjemkørsel onsdag d. 8/3!
Da 5. og 6. klasse skal til musikstævne onsdag HUSK fastelavnsfesten søndag d. 26/2.
d. 8. marts på Mellerup Friskole, når bussen ik- Invitationen var med ugebrevet i uge 6.
ke hjem i tide til, at den kan køre hjemturen.
Derfor er der ingen hjemkørsel den dag!
Forårsmesse!
Som tidligere udmeldt deltager Vilsted Friskole
i Forårsmessen i Løgstør i weekenden d. 18.-19.
marts. Se vedhæftede fil.
Legegrupper i marts.
Februar suser afsted, og marts er om hjørnet. I marts måned
er det følgende børn, der afholder legegruppe:
Patrick, Nicklas, Mathias, Kian, Violet, Laura M, Merle,
Sanne, Matilde K, Caroline og Sine
Bibliotek.
Vi tager alle på biblioteket tirsdag i uge 9 - husk bøger!

Til 2. klasse.
For at fastholde elevernes gode læseudvikling, er der igen sendt læseferiebingo med hjem. Håber I får det
sjovt med læsningen og gør det til en
hyggelig stund.

Friskole. De tager af sted kl. 8.10 og er først
Til 4. klasses piger!
Maria har delt fødselsdagsinvitationer ud til pigerne i 4. klas- hjemme ca. kl. 15.00. Det sene hjemkomsttidspunkt
betyder, at de ikke kan køre med bussen hjem den dag.
se.

HUSK en god, stor madpakke, som kan holde hele dagen.
En som Hodder!
Til 5. klasse!
Efter ferien påbegynder vi et romanforløb om ”En som Hodder”.
Onsdag d. 8. marts skal 5. og 6. klasse til musikstævne på Mellerup
Husk derfor læselektien heri. God læselyst;-) Hilsen Marianne
Til 6. klasse!
Onsdag d. 8. marts skal 5. og 6. klasse til musikstævne på Mellerup
Friskole. De tager af sted kl. 8.10 og er først hjemme omkring kl.
15.00. Det sene hjemkomsttidspunkt betyder, at de ikke kan køre
med bussen hjem den dag.
HUSK en god, stor madpakke, som kan holde hele dagen.

Til 7.-8. klasse!
Vi håber, I får solgt en MASSE billetter til jeres fundraising-fest d. 10. marts. Husk at arrangementet er for alle med eller uden tilknytning til skolen.

Fritternyt!
I den forgangne uge har der været gang i fastelavns-forberedelser. Børnene har malet tønder og
fastelavnsmasker. Der er blevet klippet pynt og
produceret fastelavnsris, så nu er vi klar til mandag d. 27/2, hvor vi afholder fastelavnsfest i
SFO. Børnene må meget gerne være udklædte.

Fastelavnsfesten er for børn i SFO og afsluttes
inden busafgang. Søskende må gerne komme udklædte sammen med forældre, men kan ikke deltage i ”festen”. Denne dag afholder vi også forældrekaffe;-)

Vedhæftede filer!

1) Deltagelse i Forårsmessen, 2) Fundraising-fest
Rengøring lørdag d. 25/2:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne
og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun, Lars
Frederiksen og Helle Müller.
Rengøring lørdag d. 4/3:
Mette Holm Buchardt, Christina og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Jensen, Cindie Pedersen og Peter Olesen,
Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia g Preben Riisgaard, Annette g Henrik Sloth, Stina Hintze, Ane Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god vinterferie!

