Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 17, 2018
Informationsmøde om 9. klasse – alle er velkomne:-)
Tirsdag d. 29/5 kl. 19 holder vi informationsmøde om 9. klasse. Vi har inviteret rektor fra Fjerritslev
Gymnasium, Bjarne Edelskov Nielsen og studievejleder fra Erhvervsskolerne i Aars, Minna Hjorth
Jespersen, som begge kan fortælle om deres erfaringer med elever, som kommer fra prøvefri 9. klasse.
Derudover håber vi at få besøg af et par unge mennesker, som selv har taget vejen fra prøvefri 9. klasse til
en ungdomsuddannelse.
Mødet er for alle interesserede, og vi opfordrer alle elever og forældre i nuværende 6.-8. klasse til at komme
samt alle øvrige forældre, som overvejer, om deres barn/børn skal i 9. klasse på Vilsted Friskole. Vi sender
dagsordenen ud, når den er helt på plads, men vi håber, at I allerede nu vil sætte et STORT X i kalenderen.
Nyt fra elevrådet:
I øjeblikket arbejder elevrådet med at indsamle forslag fra klasserne til, hvad vores nye bus skal hedde. Det
bliver afgjort i næste uge, og vi holder en lille navngivningsfest på fredag d. 4/5 i den sidste time.
Fra Støtteforeningen:
Har I stadig kuverter fra støtteforeningen liggende og ikke har fået dem solgt, skal de returneres til Sonja.
Torsdag d. 3. maj trækker vi lod blandt alle solgte kuverter.
HUSK bankospil på søndag!
Vedhæftninger:
- Informationsskrivelse til de forældre, som tager deres barn ud af undervisningen i kortere eller
længere perioder - fx pga. ferie.
Lillegruppen
Til 0. klasse: På mandag d. 30/4 er 0. klasse i fritteren i den sidste time.
Mellemgruppen
Til 5. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtaler:-)
Storegruppen
Til 8. klasse: HUSK skole/hjem samtaler på tirsdag.
Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 28/4:
Mette Buchardt, Christina Bundsen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe
og Niels With Baggesen, Cindie Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne
Kristensen, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Anne Marie og Morten Vestergaard, Rikke
Magnusson og Jacob Hansen
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

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

