05.09.2014

Ugebrev

Sensommerfest i aften

Velkommen

Husk, at det er i aften, vi afholder en af årets store
fester - sensommerfesten.
Programmet er som følger:
18.00
Alle møder i salen til fælles ta´selv-bord. Husk a
medbringe en ret svarende til det du og din familie
selv kan spise. Medbring også service og bestik.
Øl og vand kan købes til rimelige priser
19.00
Markedspladsen åbner i fritterhaven.
Alle forlystelser betales med kuponer, som købes i
baren.
20.00
Markedspladsen lukker, og vi hjælper alle sammen
hinanden med at rydde op i haven.
Herefter er der kaffe i salen, hvor lillegruppens piger
har bagt og lavet kaffe, samt børnediskotek i forskolen.
Ca 21.00
Festen slutter og lillegruppens drenge står for oprydning og opvask

Sebastian og Sofie er startet i hhv 4. og 8. kl.
Vi byder velkommen til hele familien og håber, at de
efter prøveperioden har lyst til at blive her.
Vi glæder os til samarbejdet.
Storegruppen rejser til KBH
Storegruppen er i København tirsdag, onsdag og
torsdag. Derfor er der et par ændringer i skemaet.
Alle timer læses af folk i huset.
Vi ønsker storegruppen god tur.

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en
hyggelig sensommeraften i piraternes tegn vel mødt.
God weekend

Rengøring 6/9
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190

Herlig tur til Livø
Som I sikkert allerede har hørt en masse om, så
havde vi en fantastisk tur til Livø i onsdags. Vejret
var godt, og naturvejleder Lars Wachmann havde
forberedt nogle fine aktiviteter for os.
Eleverne har fået mange rosende ord for deres gode opførsel og venlige fremtoning på dagen - både
af naturvejleder og personale på Livø.
Dog var dronningens vink ikke helt, som vi havde
forestillet os;-)
Se billederne på facebook og på
www.vilstedfriskole.dk

Lejrturen til sommer
Til sommer skal vi alle sammen på fælles lejr. Vi har
endelig fundet en skole, som vil bytte med os. Det
bliver den nystartede Fur Friskole.
For at få det hele til at gå op, må vi imidlertid flytte
lejrturen til uge 24 og ikke 23 som tidligere annonceret i kalderen. Vi beklager dybt, hvis det giver anledning til besvær for nogen af jer, men - ”det muliges kunst”!
Vi glæder os allerede til at skulle på ø-lejrtur.
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Børn
Kaare
Esmaralda
Nicoline
Jason
Asta
Frederik
Daniel
Mikkel
Emma, Julie
Lai, Liv

Forældre
Bente og Karsten
Pernille, Morten
Theresa og Ole
Eva
Lene og Kurt
Mette og Carl
Olga og Søren
Mette og Per
Susanne og Kim
Lene og Thomas

Rengøring 13/9
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
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Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Malthe G
Benjamin
Hjalte, Linus
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders,Noah, Nikita

Forældre
Mette
Annette og Jeppe
Hanne og Levin
Anni og Morten
Iben
Morten, Cindie
Pia og Preben
Stina og Richard
Anette og Henrik
Anne M og Morten
Christina og Jørgen

