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Ugebrev uge 5

I denne uge har vi haft besøg af mange, som i forbindelse med stillingsopslaget vedr. ny SFO– og 0. kl. leder har fundet
interesse for skolen. De fleste er fra omegnen, og det er glædeligt at opleve, at de alle har hørt en masse godt om vores skole. Det kan vi alle sammen være både glade for og stolte af, da Vilsted Friskole netop er velfungerende, fordi så mange
både ansatte og frivillige arbejder målrettet for at skabe en rigtig god skole for vores børn.
Til mellemgruppen!
Linus og Kaj har delt
fødselsdagsinvitationer
ud.

HUSK at støtteforeningen afholder fastelavnsfest på søndag!!

”Børnearbejde”
Storegruppen har fået mulighed for at tjene lidt penge til deres kommende tur til Hamborg. Det takket være Tanja, Alexander og Lillians mor, som igennem frugtfirmaet Midtfrugt i Viborg har tilbudt, at gruppen
kan tjene en skilling ved at sortere frugt. I søndags var det så tredje hold, som drog til Viborg for at sortere.
Der var endda forstærkning til holdet, idet Freja og Cecilie fra mellemgruppen hjalp Helena, Emilie og
Anna, som havde sorteringstjansen. Sammen med Ulrik og Michael, som var chauffører, fik de sorteret
omkring fire STORE kasser frugt på små tre timer.
Det var en flok trætte, men stolte piger, der drog hjem fra Viborg. Og ikke mindst fik de syn for sagen, at
den frugt, vi spiser på skolen, ikke kommer af sig selv. Det kræver hårdt arbejde at levere frugt rundt omkring på skolerne.
Og lønnen? - ja, 2.000 kr. til klassekassen blev det til. Sidst på måneden drager næste hold til Viborg, og
alt i alt bliver det så til 8.000 kr., som går til den kommende tur.
På det midterste billede ses pigerne foran de kasser frugt, som efter pigernes arbejde nu er klar til levering.

Til lillegruppen!
Nye legegrupper! Vi fortsætter succesen med legegrupper, og eleverne har
med glæde fået de nye
grupper med hjem i postmappen. De glæder sig vist
allerede :-) Det fremgår af
sedlen i hvilken måned,
jeres barn inviterer legegruppen hjem på besøg. Vi
håber, at I fortsat vil støtte
op om ”legen”.
Med venlig hilsen
Marianne og Peter.

Til storegruppen!
I næste uge skal 7/8
klasse ud over blyant og
viskelæder medbringe
lineal, vinkelmåler, passer og gerne en lommeregner.

/Michael Bagge
Elevers ophold på skolen efter skoletid!
Vi oplever ofte, at børn opholder sig på skolen efter skoletid. Det drejer sig primært om elever fra mellemgruppen, som om onsdagen venter på bussen.
Vi mener, at vores børn skal være under opsyn, når de er på skolen. Det er de ikke efter skoletid, medmindre de går i fritter. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle børn, som af den ene eller den anden grund skal opholde sig på skolen efter skoletid, benytter sig af fritteren.

Rengøring.
Lørdag d. 6. februar:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og Bjarki Thrainsson, Malene R. Jensen og Bjarne Boll T., Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette Møller og Per Pedersen,
Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen
Lørdag d. 13. februar er det følgende hold:
Mette Holm Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindie,
Iben Trolle Larsen, Karina og Kenneth Kajberg, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard,
Stina Hintze, Anette og Henrik Sloth, Annemarie og Morten Vestergård, Christina Bundesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

