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Ugebrev uge 25

Et spændende og på mange måder rigtig godt skoleår er
omme. Der er mange i det forløbne år, som har vist os
interesse, og mange forældre har valgt at indskrive deres barn/børn hos os. Vi har også måttet sige nej til
nogle elever, fordi gruppen/årgangen ikke kan rumme
flere elever på nuværende tidspunkt. Vi har ca. 1/3 flere
elever indskrevet, end da vi begyndte skoleåret, og
medarbejderstaben er blevet udvidet tilsvarende.
Vi nyder den medvind, vi har lige nu, men der er ingen,
Vilsted Friskole på dyrskuepladsen!
Tak til alle forældre, børn og andre, som hjalp til i forbindelse med
vores stand på dyrskuet lørdag d. 18. juni. På trods af vejret var der
mange besøgende, og
rigtig mange fik popcorn og lavet ansigtsmaling.

Fripladsansøgninger!
Ansøgningsskemaer vedr. friplads samt fordelingsnøgler er vedhæftet. De findes desuden på vores hjemmeside under ”Links”.
Udfyldes og afleveres SENEST 1. september,
men meget gerne tidligere.
Der kan forventes svar
ultimo december/primo januar.

der læner sig tilbage og hviler på laurbærrene. Der bliver stadig hver dag arbejdet benhårdt på at skabe den
bedst mulige skole for vores børn!
Medarbejderne har nu en velfortjent ferie foran sig, for
selv ildsjæle har brug for at hvile ud en gang imellem.
Vi glæder os allerede nu til det kommende skoleår, som
skydes i gang mandag d. 8. august kl. 8.10.

Tak for i år!
Busplan vedhæftet!
At vi har fået en hel del flere elever, kan naturligt nok også aflæses på antallet af elever, som skal med bussen. Med al sandsynlighed, vil der være dage, hvor der ikke vil være plads til alle busbørnene på én gang.
Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige muligheder for at imødekomme transportbehovet og er kommet frem til følgende løsning
for de dage:
Morgen:
Svend læsser børn fra 0.-3. klasse af,
når han kører forbi skolen på vej mod Hobrovej.
De går i SFO’en til morgenpasning.
Eftermiddag:
Et antal af børnene fra 0.-3. kl. bliver i SFO’en ca. 45 min. længere (SFO’ens personale afgør hvem), mens Svend kører den første
del af hjemturen. Herefter kommer Svend og henter dem, hvorefter bussen fortsætter sin almindelige rute. Alle børnene vil være
hjemme nogenlunde samme tid, som de plejer.
Som nævnt vil det med al sandsynlighed kun være en gang imellem, at der er flere børn til bussen, end der er pladser til. Ovennævnte løsning gælder kun de dage. Alle andre dage er alle børnene i bussen på hele turen.
Første uge efter ferien:
Mandag: Første skoledag. Alle har fri 12.30. Der er to busture
hjem, den første kl. 12.45 og den næste kl. 14.15.
Tirsdag: Hest/føl-dag. Alle har fri 12.30. Der er igen to busture
hjem, den første kl. 12.45 og den næste kl. 14.15.
Onsdag-Fredag: Undervisning ifølge skemaet!
(Som udleveres første skoledag.)

Dimissionsfest!
Torsdag aften var der dimissionsfest på skolen. De fire 8. kl. drenge
og deres forældre var værter for en rigtig god aften med lækker mad
og drikke. Aftenen bød på flere taler og uddeling af gaver både til
og fra de fire drenge. Afslutningsvis fik de tre af drengene, som
rejser videre på efterskole efter ferien, deres friskolebevis, en udtaElev der stopper.
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Kjærgaard som forældre på Vilsted Friskole.
Vi takker dem for det store arbejde, de har
Sidste skoledag!
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nem årene.
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Rengøring.
Lørdag d. 25. juni:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og
Bjarki Thrainsson, Malene R. Jensen g Bjarne Boll T., Mette og Carl Lolhlm, Olga og Søren Brun, Mette
Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen
Særlig meddelelse til rengøringen fra Svend: I behøver ik ke vaske gulve, da de skal behandles i
ferien. De skal derfor kun støvsuges.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god sommer!

