Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 18, 2018
Arbejdsaften på tirsdag d. 8/5 kl. 19-21.
Vi håber, at der er mange, som har mulighed for at komme på tirsdag og hjælpe os med at gøre klar til
musical. Vi skal have lavet palle-scene, balkon og tribuner - alt sammen noget, som kræver gode muskler:-)
Medbring meget gerne skruemaskine, handsker mm. Af hensyn til planlægningen og forplejningen vil vi
gerne, om I vil give os besked fx på en mail til mail@vilstedfriskole.dk senest på mandag d. 7. maj, hvis I
kan komme og hjælpe.
Informationsmøde om 9. klasse – alle er velkomne:-)
Tirsdag d. 29/5 kl. 19 holder vi informationsmøde om 9. klasse. Mødet er for alle interesserede, og vi vil
gerne særligt opfordre børn og forældre i nuværende 6.-8. klasse til at komme. Se vedhæftede invitation.
Tilmelding til Sonja på mail@vilstedfriskole.dk senest søndag d. 27. maj.

Persondataforordningen – ny indmeldelsesseddel skal udfyldes på alle børn.
Sidst i maj måned træder den nye persondataforordning i kraft. For jer betyder det blandt andet, at I
skal lave en ny indmeldelsesseddel på jeres barn/børn (hvert barn skal have sin egen
indmeldelsesseddel). Her skal I blandt andet oplyse en masse data om jer og jeres barn/børn, som
vi allerede har, men som I alligevel bedes påføre den nye indmeldelsesseddel. Derudover skal I
krydse nogle forskellige ting af – bl.a. om vi må lægge billeder af jeres barn/børn på hjemmesiden
mm., og om vi må transportere dem i private biler. Som det er nu, har I ved indmeldelsen givet
tilladelse til de ting, som er nævnt, og vi håber selvfølgelig, at I også på den nye vil sætte kryds
ved, at vi må begge dele, da det gør dagligdagen lettere for os. Men når det er sagt, så er det vigtigt
at understrege, at det er frivilligt, og at I naturligvis kun skal sætte kryds der, hvor I mener, det er
rigtigt for jer.
Vi vil udlevere indmeldelsesskemaer til børnene i næste uge, og vi håber, at I alle vil sørge for, at
de er udfyldt og afleveret inden udgangen af uge 20, dvs. senest d. 18. maj.
Skoletrøjer
De sidste skoletrøjer er udleveret. Der kan betales med mobile Pay på nr. 67983.
Der bliver mulighed for at bestille skoletrøjer igen til august.
Konfirmation og blå mandag
Vi håber, at alle konfirmanderne og deres familier får en rigtig god dag på søndag:-)
På mandag er der blå mandag. Konfirmanderne har været så søde at invitere hele lærerstaben på
morgenmad i første time. Det er vi glade for, og vi glæder os :-) Vi har aftalt med 6. og 8. klasse, at
de laver forskellige aktiviteter med 1.-5. klasse i første time. Lærerne vil naturligvis undervejs
være tilgængelige og opmærksomme på, at tingene foregår på en god måde.
Ugebrevet i næste uge
Næste uge er en kort uge, og derfor udkommer ugebrevet onsdag.
Vedhæftninger:
- Invitation til møde om 9. klasse.
- Nyt fra Vilsted Kajakklub

Vilsted Friskole
Lillegruppen
Til 0. klasse: Vi er færdige med Kaptajn Karlsens arbejdsbog. Børnene har fået en ny bog; ”På vej til den
første læsning.” Husk, at det stadig er vigtigt at læse 10 min. hver dag.
Mellemgruppen
Storegruppen
Til 8. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtaler
Fritternyt!
- SFO har legetøjsdag onsdag d. 9/5. Skolebørnene aflevererer legetøjet i SFO om morgenen inden
skolestart.
- HUSK at vi har lukket torsdag og fredag i næste uge pga. Kristi Himmelfartsferien.
Til Minions: Alfred har delt fødselsdagsinvitationer ud til Minions-drengene.
Rengøring lørdag d. 5/5:
Morten Bøge og Pernille Riis, Lene Andersen, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin
Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker,
Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun
Rengøring lørdag d. 12/5:
Michael og Pernille Bagge, Mette og Carl Lolholm, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Pernille
og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og
Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.

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

