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Ugebrev uge 14

Den første uge med vores 20 miniSFO-børn
er nu gået. Det har været dejligt at se, hvordan de allerede fra den første dag, tog de nye
områder i besiddelse - både ude på legepladserne og inde i fritterens lokaler. Vi har besluttet, at miniSFO-børnene indtil videre ikke
deltager i aktiviteter sammen med skolens øvrige børn - ud over naturligvis frikvarterer og
aktiviteter i SFO’en. Det af hensyn til, at de
skal finde sig tilrette og føle sig trygge, før de
introduceres nærmere for skoleaktiviteter
sammen med de ældre børn.
Til lillegruppen!
I dag har lillegruppen været på O-løb i Jenle
Plantage. Det var en rigtig god tur, hvor alle
gennemførte de 4 km og de indlagte øvelser
(næsten) uden at beklage sig. Vi var enige om, at
det ikke er sidste gang, vi benytter os af muligheden for at komme en tur i skoven.

Fritternyt!
I Fritteren har vi flyttet lidt om, så der er
plads til ”skolegang” om formiddagen og
SFO om eftermiddagen. Det virker til at fungere fint. Desuden har Svend fabrikeret flere
garderober, så der er plads til alle:-) I ugens
Til alle tre grupper!
løb er der produceret masser af perleplader,
Tak for nogle gode skole/hjem-samtaler!
vi har lavet bål og ellers brugt tid på at lære
de nye børn og voksne at kende.
Malere søges!
På onsdag d. 13/4 skal SFO-børnene til
Efter at frivillige har skiftet alle vinduer i Gimle, svømning. Klippekortsbørnene skal tilmeldes
skal vi nu have malet inddækningerne og plader- senest d. 12/4. Vi kører fra SFO’en kl. 13.45.
ne, hvor vi har blændet vinduer af. Det gør vi:
Børnene skal hentes i Rønbjerg senest kl.
Lørdag d. 9. april og/eller søndag d. 10. april.
16.10. HUSK svømmetøj;-) Rikke, Morten
Begge dage fra kl. 9.00. Vi starter med et rundog Helle deltager til svømning.
stykke og en kop kaffe og herefter maler vi et par Mini-SFO-børnene deltager ikke i svømning.
timer. Så kommer vi så langt, vi kan nå. Medbring Mette bliver tilbage og hygger med dem:-)
tøj, der må males i, og evt. en pensel eller malerrulle. Tilmelding til Morten på tlf. 51 92 42 98.
HUSK at tilmelde jer generalforsamlingerne! Se
Håber vi ses.
vedhæftede annonce!

Rengøring.
Lørdag d. 9. april:
Mette Holm Buchardt, Annette og Jeppe Andersen, Berit og Ole Strange, Morten Kappel og Cindy, Iben Trolle Larsen, Karina og
Kenneth Kajberg, Anni og Morten Georgsen, Pia og Preben Riisgaard, Stina Hintze, Anette og Henrik
Sloth, Annemarie og Morten Vestergaard, Christina Bundesen.
Lørdag d. 16. april:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Janne Kristensen, Anja og Claus Madsen, Anja og Ulrik Kjær, Ilka og Uwe Gröschel, Pernille og Allan
Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god påske!

