Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 11, 2018
Fra bestyrelsen:
- Vores nye bus er på vej og bliver leveret inden for 14 dage :-)
- Byggeri: Vi er i gang med at søge byggetilladelse, og vi er i gang med at
indhente udbudsmateriale med henblik på snarest at indhente tilbud.
- Husk generalforsamling/storforældremøde d. 18/4 kl. 19.00.
- Beskrivelse af forløbet for 9. kl. i det kommende skoleår blev fremlagt på
mødet og vil også blive fremlagt på storforældremødet.
Vedrørende skoletrøjer:
De bestilte trøjer kan betales via bankoverførsel til konto nr. 7470-4571011013 eller
på mobilepay nr. 67983. Børnene får trøjerne med hjem, når vi får demJ
Information vedrørende strejke/lockout:
Se vedhæftede informationsskrivelse.
Lillegruppen

Mellemgruppen
HUSK idrætstøj onsdag!
I uge 12, 14 og 15 arbejder hele mellemgruppen med emnet ”Hele verden i skole”. I år tager vi en tur til Jordan:-)
Vær opmærksom på læselektier til tirsdag.
Storegruppen
Vi er rigtig godt i gang med projektugen. 7/8. klasse må arbejde hjemme tirsdag. Thea skal blot have besked herom
senest mandag. Storegruppen har særlige regler vedrørende mad, drikke og frikvarterer. Det kan de selv fortælle mere
om:-) Fremlæggelserne foregår næste fredag.
Fritternyt!
På mandag d. 19/3 har vi forårets sidste filmdag. Vi skal se filmen ”Fantastiske myter og legender”.
Torsdag d. 22/3 har vi påskehygge, igen i år skal vi ud og lede efter påskeæg. Herefter der forældre-kaffe :-)
Vedhæftede filer:
1) Informationsskrivelse vedrørende strejke/lockout, 2) Folder om pigezonen, 3) Folder om drengezonen
Rengøring lørdag d. 17/3:
Pernille og Michael 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 Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard
og Tobias Boje.

Rengøring lørdag d. 24/3:
Didde og Christian Gregersen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus
Ikramovas, Kate og Rene Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge

