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Generalforsamling!
I aftes blev der som bekendt afholdt generalforsamling både i Vilsted Friskole og i støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner. Det var rigtig
dejligt, at mange havde valgt at komme og være med. Vi var ca. 65 voksne og ca. 35 børn.
Børnene var med under spisningen, hvorefter
elever fra storegruppen stod for lege/aktiviteter
for de yngre børn.
Der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer begge steder, og der blev taget afsked med de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, og som
ikke ønskede at genopstille - herunder Bente

Kjærgaard, som fik overrakt en gave og blev
takket for sit flerårige arbejde som bestyrelsesformand. Efter at generalforsamlingerne var
overstået, blev udkommet af efterårets visionsmøde fremlagt, og det medførte en rigtig god
dialog. Tak til alle fremmødte for en god aften!
Evighedstræet er vendt tilbage!
Else (som bl.a. skærer formiddagsfrugten hver
dag) har sørget for, at evighedstræet er blevet
”foreviget” i form af to skåle, som er blevet
drejet af et stykke af det gamle kastanjetræ. De
kan ses i glasskabet i forhallen.
Tusind tak til Else!

LUS!
Vi har desværre lus igen. Så kæm meget gerne jeres barn/
børn, så vi kan være helt lusefri, når vi vender tilbage på
mandag.
Den visionsplan, som blev fremlagt i aftes, er vedhæftet!
Til alle tre grupper!
En del af vores elever har ikke et ”skoleklart” penalhus
med, dvs. indeholdende spidsede blyanter, viskelæder, lineal, gerne farver og for de ældstes vedkommende gerne
lommeregner, passer og vinkelmåler. Vi håber, at I forældre vil hjælpe os og lave et ”penalhustjek”.
Til 7. klasse
Fredag d. 29. april skal 7. klasse sammen med Sonja til ”7.
klassedag” på Han Herred Efterskole. Det er en dag, hvor
alle 7. klasser fra området inviteres til at prøve at være efterskoleelev for en dag. Eleverne har forud valgt sig ind på
forskellige hold som håndbold, rytmisk gymnastik, band
mm. Vi kører kl. 8.10 og er tilbage kl. 12.00. Eleverne skal
have madpakke med
(af den ”simple” slags, da den formodentlig skal indtages i
bussen;-)

Se vedhæftede tilbud fra Vilsted Kajak Klub
EFTERLYSNING!
En af vores chromebooks har været væk i et stykke
tid. Hvis nogen har set den eller er kommet til at få
den med i tasken, vil vi gerne høre fra jer!
Til 0. klasse!
På mandag d. 25. april spiser 0. klasse madpakker
sammen med miniSFO’erne.
Fritternyt!
Ferieplanlægningen er i gang. Børnene har fået en
ferieønskeseddel med hjem. Samme seddel er også
vedhæftet her.
Vi har fået nyt sandkasselegetøj, som børnene har
brugt meget tid på at lege med. Særligt når solen har
skinnet, har der været stor aktivitet i sandkasserne.
Fra på mandag deltager miniSFO’erne i den fælles
morgensamling og spiser formiddagsfrugt sammen
med de øvrige elever.
Til mellemgruppen!
Strikkestøtte søges til d. 20/5, hvor pigerne strikker
og den 27/5, hvor drengene strikker.
Er der nogle bedster, der har lyst til at være med så
kontakt Pernille Maansen.

Rengøring.
Torsdag d. 21. april:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og Henrik Nielsen, Kate og René Thimm,
Ausra og Vitalis Ikramovas, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og
Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen
Lørdag d. 30. april:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og
Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god bededagsferie!

