Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 36, 2018
Cykelsponsorløb!
Tak for den store opbakning til vores cykelsponsorløb! Finoptællingen er ikke færdig endnu, men som det
ser ud lige nu, runder vi de 100.000,- kr. Flot!
Ny pædagog i SFO
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Mette Liltorp Justesen, som fra på mandag er ansat i SFO’en.
Mette har skrevet lidt om sig selv, som kan læses i vedhæftede dokument:-)
Ny vikar!
Da Søren i dette skoleår har fået faste timer to dage om ugen, har han ikke mulighed for at tage så mange
vikartimer. Vi har været heldige at få en ny vikar tilknyttet, og hun hedder Nanna. Nanna er student fra i
sommer og vil få vikartimer både i skoledelen og i SFO’en.
Morgensang i kirken
På onsdag d. 12. september har vi morgensang i kirken. Det er til normal tid, dvs. kl. 9.10. Vi forventer, at
morgensangen vil vare lidt længere end vanligt, da programmet er udvidet en del i forhold til en almindelig
morgensang. Planlægningen er sket i samarbejde med Steffen, vores nye præst, og han vil også spille en
væsentlig rolle i morgensangen. Morgensangen er åben for alle, der har lyst til at være med:-)
Læsedag
På fredag er der national læsedag. Vi markerer dagen med en læsetime i sidste time. Hest og føl læser
sammen, så husk at medbringe en bog!
HUSK at der er bod i morgen!
I morgen er der pølsehorn/pizzasnegl til 5,- kr.
Vedhæftede filer:
- Brev fra Mette Liltorp Justesen
- Invitation til cykeldag for hele familien d. 15/9!
- Folder om Børnezonen
- Katalog fra SSP-Ungeteam
- Invitation til stammecafé

Vilsted Friskole
Klasserne:
Til 1. klasse:
Vi arbejder for tiden med emnet ”mig og min familie” - eleverne har i den forbindelse fået et stamtræ med
hjem - det ville være fantastisk, hvis I ville hjælpe med at finde billeder af forældre + bedsteforældre hertil.
Hilsen Marianne
Håndboldkaravane for 0.-6. klasse:
På mandag d. 10. september er der håndboldkaravane for 0.-6. klasse. Det foregår i multihallen i Ranum
efter følgende plan:
0.-2. klasse kl. 9.00-10.45 sammen med Lea, Kasper og Morten. Eleverne skal møde omklædte!
3.-6. klasse: Kl. 11.15-13.00 sammen med Stine, Morten og Nanna. Eleverne kan nå at klæde om i
frikvarteret inden, de skal afsted.
O-løb for 6.-9. klasse.
På torsdag den 13. september afholdes det årlige O-løb i Jenle plantage. Eleverne tager afsted om morgenen
og er tilbage til timen, der begynder kl. 12.40. Eleverne skal møde omklædt og skal huske en god, solid
madpakke + drikkedunk samt skoletaske, da der er almindelig undervisning de sidste to timer.

Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 8/9:
Michael og Pernille Bagge, Mette og Carl Loloholm, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Viktorija
og Tomas Tes, Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang,
Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje
Rengøring lørdag d.15/9:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Sine og Nick Iversen, Lisa
og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte og Casper Melin, Laila Davidsen
og Niels Veggerby, Theresa og Thomas Andersen, Kate og René Thimm

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

