Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 22, 2018
Fra Bestyrelsen!
Dyrskue!
Vi har brug for hjælpere til dyrskuet lørdag d. 16. juni, hvor vi har en stand. Man kan byde ind med
alt fra en time til en hel dag, og man er selv med til at bestemme, hvad man gerne vil hjælpe med.
Det kunne fx være at gøre klar på pladsen, dele foldere ud, sætte ”tatoveringer” på gæster eller blot
se venlig og imødekommende ud:-) Det plejer at være rigtig hyggeligt, og det kræver ikke særlige
forudsætninger, så selvom man ikke har prøvet det før, er man mere end velkommen til at kontakte
Gitte Greth på 22843952, så fortæller hun mere om mulighederne:-)
Byggeri
I morgen fredag bliver de endelige beslutninger truffet i forbindelse med byggeriet. I får besked
straks, det hele er på plads:-)
Tak til jer, der mødte op til vores møde om 9. klasse i tirsdags.
Det var et rigtig godt møde, som på forskellig vis gjorde os klogere på, hvordan vejen fra en
prøvefri 9. klasse er frem mod ungdomsuddannelserne. Der opstod undervejs nogen usikkerhed om
optagelseskravene til de gymnasiale uddannelser. Vi har været i kontakt med
undervisningsministeriet for at være helt sikre.
Det forholder sig sådan, at man enten skal have en 9. kl. prøve eller til optagelsesprøve, hvis
man skal på en gymnasial uddannelse – også selvom man går i 10. kl. med prøve.
Skal man derimod på en erhvervsuddannelse, kan man komme ind med en 9. kl. prøve eller
en 10. kl. prøve eller via en optagelsesprøve.
Har I spørgsmål eller bare gerne vil vide lidt mere om 9. klasse på Vilsted Friskole, er I meget
velkomne til at ringe/skrive/komme forbi:-)
HUSK at der ikke kører skolebus i næste uge pga. lejr!
HUSK idrætsdag i morgen. Info blev sendt ud i mandags.
Vedhæftninger:
- Skema for storegruppen uge 23
Lillegruppen
Til 1. klasse: Klokke og Frederik har delt fødselsdagsinvitationer ud:-)
Mellemgruppen
Angående lejr: Vi glæder os super meget til lejr med jeres skønne børn. Vi har hidtil kun hørt fra 4 af jer i
forbindelse med afhentning i Hobro fredag – husk at lave aftaler og give besked herom hurtigst muligt! Vi
tilstræber at lave mobiltid fra 17-18, mens vi er på lejr:-)
Til 3.-4. klasse: Asmil og Emma HC har delt fødselsdagsinvitationer ud:-)
Storegruppen
Fritternyt!
- Der er ingen skolebus hele uge 23 pga. lejr.
- SFO har åbent Grundlovsdag kl. 6.30-16.30

Vilsted Friskole
Rengøring lørdag d. 2/6:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kr. Andersen, Janne og Lene Bannebjerg,
Lotta og Dennis Hornbech 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, Martin Laursen og Eva Hansen
Rengøring lørdag d. 9/6:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Bente og Martin Bloch, Maja og Kim Madsen,
Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila
Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

