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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Nyt fra bestyrelsen!

styrelsen har man en enestående mulighed for at få et indblik

Vi mangler stadig mindst 8-10 forældre, som vil br u- i skolens drift og få (endnu) mere indflydelse på børnenes
ge et par timer på at stå i vores stand på Forårsmessen i

hverdag. Man behøver ikke have specielle faglige kompeten-

Lanternen d. 18.-19. marts. Henvendelse til Michael

cer for at stille op til bestyrelsen.

Bagge på mobil 25530508. Tak til de tre forældre, som
har meldt sig!
De forældre, som deltager på standen, kan på skolens
kontor hente gratis indgangsbilletter til sig selv og hele
familien. Se i øvrigt vedhæftede plakat!
HUSK generalforsamlingen d. 19/4.
Det er vigtigt for skolens sammenhængskraft og dermed
for skolens fremtid, at alle hjem er repræsenteret!
Aftenens program er under udarbejdelse og udsendes
primo april. Alle, som er kandidater til/interesseret i bestyrelsesarbejdet, kan stadig henvende sig. Som en del af be-

—————————————————————
Ingen hjemkørsel på onsdag d. 8/3!
Da 5. og 6. klasse skal til musikstævne i Mellerup på
onsdag, og bussen derfor ikke kan nå hjem til normal

hjemkørselstid, er der ingen hjemkørsel den dag!
8. klasse i praktik!
I uge 10 må vi undvære eleverne i 8. klasse, fordi de er i
erhvervspraktik. Vi ønsker dem en rigtig god uge!
HUSK fundraisingfesten på fredag d. 10/3!
Den er for alle! Voksne 150,- kr., børn 75,- kr.

Superhelte, prinsesser og trolde slog katten af tønden i Vilsted!

Søndag var der fastelavnsfest i Vilsted. Det startede med en hyggelig gudstjeneste i kirken, efterfulgt
af tøndeslagning i gymnastiksalen på skolen. 62
udklædte, glade og dygtige børn, samt 50 voksne
kom og var med til at gøre dagen festlig.
Børnene blev delt op i 3 grupper: Børnehavebørn,
0.-3. klasse, og fra 4. klasse og opefter. De små
kæmpede bravt for at få tønden slået ned, nogle
med hjælp fra forældrene. Til gengæld holdt tønden kun til en enkelt omgang hos de største børn,

og den sidste tønde lidt længere.
Stort tillykke til kattekongerne og kattedronningerne.
Efter tøndeslagningen var der lækre slikposer, slush-ice og
frugt til børnene, samt kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller
til de voksne.
Støtteforeningen siger tusind tak for den store opbakning til
fastelavnsfesten.

I lillegruppen har vi desvær r e nogle gange i indeværende skoleår oplevet, at børns ting forsvinder. Det drejer sig om sko, en flyverdragt, idrætstøj mm.
Det hænder ofte, at nogle af vores børn mangler forskellige ting - herunder diverse sko og tøj, men det almindelige er, at det dukker op i løbet af nogle dage. I en del
tilfælde er det desværre ikke sket.
Vores garderobeplads er lidt trang, og det sker derfor
ind imellem, at tøj/sko eller andet ender i en andens garderobe og derfor let kan komme med hjem, når man
tømmer garderoben fx til weekenden.

Da det selvfølgelig er rigtig ærgerligt (og
ofte forholdsvis dyrt) for dem, som mister tøj/
sko, håber vi, I alle lige vil tage et ekstra tjek og se, om
noget ved en fejl skulle være smuttet med den forkerte
hjem.

Til 5. klasse!
På onsdag skal 5. og 6. klasse til musikstævne på Mellerup Fri– og efterskole. Vi tager af sted kl. 8.00 (eller så
snart bussen er her - vi har ikke tid til at vente, så
vær påpasselige med at komme til tiden!) og er
hjemme ca. kl. 15.15. Det sene hjemkomsttidspunkt
betyder, at børnene ikke kan køre med bussen hjem den
dag. HUSK en god, stor madpakke, som kan holde hele

dagen.

Til 7. og 8. klasse!
Kære forældre,
Eleverne har fået en aflevering for i engelsk. Den er i to
afdelinger. Opgaven skal afleveres senest d. 9/3. Der
bliver udarbejdet feedback til deres produkter individuelt. Hilsen Stine
Lektier!
Kære forældre, det er her efter jul blevet mere og mere
udbredt, at man i 7. og 8. klasse ikke får lavet lektier. Vi
har derfor brug for, at I i en periode i særlig grad interesserer jer for jeres barns lektielæsning. Vi er overbeviste om, at vi ved fælles opmærksomhed vil kunne ændre
den negative udvikling og dermed få hele flokken tilbage på sporet igen;-)

hjemme ca. kl. 15.15. Det sene hjemkomsttidspunkt betyder, at børnene ikke kan
køre med bussen hjem den dag.
HUSK en god, stor madpakke, som kan holde hele dagen.

Til 3. og 4. klasse!
På onsdag har vi IKKE svømning! I stedet har vi idræt,
så HUSK idrætstøj!

Til 7. klasse!
Se vedhæftede info vedr. konfimandtur d. 22/3!
Blå Mandag-møde!
Den 6/3 kl. 19.00 afholdes der på Vilsted Friskole møde
om Blå Mandag. Der er oprettet en messengergruppe til
forældre - se lige om I alle er med;-)
Med venlig hilsen Joan, Emilies mor.

Til 6. klasse!
På onsdag skal 5. og 6. klasse til musikstævne på Mellerup Fri– og efterskole. Vi tager af sted kl. 8.00 (eller så
snart bussen er her - vi har ikke tid til at vente, så
vær påpasselige med at komme til tiden!) og er
Fritternyt!

TAK for en fantastisk fastelavnsfest!

Vedhæftede filer!

1) Konfirmandtur, 2) Forårsmesse 2017 plakat
Rengøring lørdag d. 4/3:
Mette Holm Buchardt, Christina og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Jensen, Cindie Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia g Preben Riisgaard, Annette g Henrik Sloth, Stina Hintze, Ane Marie og Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob
Hansen
Rengøring lørdag d. 11/3:
Michael og Pernille Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik
Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

