Ugebrev

13.05.2015
Tak fra bestyrelsen.

Lillegruppe

Vi vil gerne takke de forældre og bedsteforældre, der
kom til arbejdsdagen i fredags og gjorde en kæmpe
indsats. Vi nåede meget, - Tusind tak.
Desværre var der flere tilmeldte på Doodle´n, der
ikke kom alligevel, så der var nogle opgaver vi ikke
nåede. Så hvis du har tid, vil vi gerne høre fra dig - så
håber vi, at vi kan få de sidste opgaver løst (udendørs
maling og træbeskyttelse, udførelse af lille stakit,
lægge fliser til ”bund” til kommende ny legehus, fylde beton i stensætning v.barak) – kontakt Laila
(40607224) eller Ulrik(30985180).
Hilsen Bestyrelsen

Lige en lille bøn til jer forældre: vejret er for tiden
meget omskiftelig og kræver indimellem skiftetøj,
regntøj, gummistøvler m.v. Vi bruger en del tid på at
lede i de 2 garderober efter tørt tøj - vil I hjælpe jeres
børn med at få tjekket op på garderoben begge steder.
Husk også at få læst jeres børn hver dag—den daglige læsetræning derhjemme er særdeles vigtig for
elevernes læseudvikling, men en del giver udtryk for,
at de ikke får læst hjemme hver dag.
Der er tilfælde af børneorm i lillegruppen—vil I snakke med jeres barn om vigtigheden af god håndhygiejne—især i forbindelse med måltider—vi taler også
med børnene omkring det og arbejder på bedre
håndvaskemuligheder i lillegruppens lokaler.
God mini-ferie
Peter og Marianne

Fra Sfo
Vi inviterer på forældrekaffe i Sfoen tirsdag d. 19.
maj fra kl. 14-16.
Børnene har i dag fået en aktivitetsplan med hjem.
Kig i tasken.

Alle på Vilsted friskole ønsker jer
en rigtig god Kr. Himmelfartsferie.

Dameur
Et dameur er fundet i køkkenet på friskolen og kan
afhentes på kontoret.

Rengøring: 13/5 kl. 16.00
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
Børn

Forældre

1

Malthe

Mette

1

Signe

Annette og Jeppe

1

Mathias L

Hanne og Levin

2

Hjalte, Linus

Cindie P, Morten K

2

Benjamin

Iben

3

Malthe G

Anni og Morten

3

Kr., Anita, Anders

Pia og Preben

4

Alexander

Stina og Richard

4

Rasmus

Anette og Henrik

4

Johan, Sara

Anne M og Morten

0

Anders,Noah, Nikita Christina og Jørgen

Rengøring: 23/5
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
Barn

Forældre

1

Freja, Anna

Pernille og Michael

1

Mads, Mikkel

Gitte

2

Emma, Mathias

Pernille og Mikael

2

Kai

Tine og George

3

Karen

Janne

3

Lasse

Anja og Ulrik

4

Thea

Sasha Jensen

4

Johanne, Alex

Pernille og Allan

4

Sebast, Sophie

Diana

0

Barbara

Lykke og Tobias

