Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 15, 2018
Fra bestyrelsen:
HUSK generalforsamling og storforældremøde på onsdag d. 18. april. Her vil der blandt andet
blive informeret om byggeriet og om den ændrede gruppestruktur, som bliver gældende fra august.
Politik vedrørende elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden er vedhæftet.
Vi deltager i dyrskuet i Løgstør d. 16/6. De, der har mulighed for at hjælpe, må meget gerne
snarest kontakte bestyrelsen.
Reklamen i Løgstør Bio fornyes i løbet af foråret.
Bussen bliver udsmykket i begyndelsen af næste uge.
Vedrørende glemt tøj!
Hej Med-forældre.
Det går faktisk godt med at få afhentet det glemte tøj. Jeg forsøger at sætte det tøj, som ikke er
blevet afhentet fra uge 8 til salg på Facebook snarest. Badetøj, huer, vanter og håndklæder har de
fået i SFO’en.
Billeder af tøj fra uge 15 er sendt i separat mail. Tak for jeres positive tilbagemeldinger.
Hilsen Rikke (Asta, Willum og Emils mor)
Angående skolefodbold.
Vi er kommet rigtig godt i gang med Vilsted Friskoles Skolefodbold. Tak for jeres store
opbakning! Vi har et godt samarbejde med dagplejerne, som er i klubhuset ved stadion om
fredagen. Vi har aftalt med dem, at børnene ikke hentes ved stadion, fordi de smækkende bildøre
vækker de børn, som står i barnevogne og sover. Vi vil derfor præcisere, at man IKKE kan hente
sit barn i bil ved stadion efter fodbold. Hvis man gerne vil komme og være med, kan man parkere
sin bil ved skolen og så gå det lille stykke til stadion. Børnene bliver fulgt tilbage til skolen efter
træningens ophør. Vi glæder os til endnu en dejlig omgang fodbold i morgen:-)
Elev stopper.
Lilian fra 6. klasse havde i går sidste skoledag hos os. Hun flytter til Ranum Skole. Vi ønsker
Lilian held og lykke fremover.
Se vedhæftede informationsskrivelse vedrørende elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden.
Se vedhæftede information vedrørende jernindsamling
Se vedhæftede invitation til bankospil.

Vilsted Friskole
Lillegruppen
Til 1. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtaler:-)
Om torsdagen bruger vi iPads i 2. dansktime, og derfor må eleverne gerne medbringe egne hørebøffer.
Til 2. klasse: Husk at få læst mindst 15 min. hver dag.
Mellemgruppen
Til 3. klasse: Husk skole/hjem samtaler onsdag og torsdag i næste uge.
Vi afslutter i dag vores fælles emne om Jordan, og eleverne har derfor fået ny læsebog med hjem – denne
bedes pakket ind.
Til 4. klasse: Husk samtaler d. 17/4.
Storegruppen
Til 6. og 7. klasse: Tak for nogle gode samtaler:-)
Fritternyt!

Rengøring lørdag d. 14/4:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Kr. Andersen, Janne og Lene Bannebjerg,
Lotta og Dennis 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. 21/4:
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 :-)

