17.06.2016

Ugebrev uge 24

Nu nærmer vi os sommerferien for alvor. Som
det ses af nedenstående skema, går vi en lidt
anderledes uge i møde. Blandt andet øver vi os
allerede mandag på at være i den nye gruppe
(bortset fra 8. kl.). Det betyder også, at vi på
mandag kan byde velkommen til i alt 8 ”nye”
børn, som begynder hos os efter sommerferien.
Elevernes navne + klasse kan ses herunder.

Det ser ud til, at vi den 8. august kan byde i alt
ca. 120 elever og deres forældre velkomne til
skoleåret 2016/2017.
At vores elevtal er stigende,
er et tydeligt tegn på, at vi
er en skole, man har tillid
til. Det er vi meget glade
for og stolte af!

HUSK at vi er på dyrskuepladsen i morgen kl. 9-15!
Kom forbi og få en kop kaffe - og tag gerne vennerne med!

Nye børn til skoleåret 2016/2017:
0. kl.: Sanne, Ea, Josefine, Anna, Caroline, 1.kl: Patrick,
3. kl.: Frederik, 7. kl.: Nicoline
Rigtig hjertelig velkommen til vores nye elever
og deres familier!
Til lillegruppen!
Anders fr a 1. kl. inviter er alle dr enge fr a lillegr uppen
til fødselsdag på mandag efter skole.
Der er afhentning kl. 16.30.
Mikkel fr a 1. klasse deler fødselsdagsinvitationer ud
i dag fredag!

Skema for næste uge:

HUSK madpakke - også fredag!
Mandag
Brobygning - eleverne har en dag i deres ”nye” gruppe. 8. klasse får en helt særlig opgave.
Tirsdag + onsdag
Klasselærerdage - der er forskellige aktiviteter i grupperne.
Torsdag
Familiegruppedyst.

Alle elever møder kl. 8.10-12.30 de fire dage.
Der er to hjemkørsler - en kl. 12.45 og en til normal tid
kl. 14.15.
Til alle tre grupper!
Vær
opmærksom
på,
at
køretiden kan være kortere på
Det er vigtigt, at alle garderober tømmes HELT senest på
hjemturene,
fordi
der
ikke
er så mange børn med, og
fredag, da garderoberne skal rengøres og nogle af dem
ruten
derfor
kan
blive
lidt
kortere end normalt.
ombygges.
VI HAR STADIG LUS!
Så kæm, frys, vask og hvad der ellers er behov for, så vi
kan komme bæsterne til livs!

Fredag
Sommerafslutning
Alle møder kl. 8.10-12.00.
Bussen kører hjem kl. 12.15

Rengøring.
Lørdag d. 18. juni:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim
Pedersen, Flemming Ranum, Michael Vittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte
Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen.
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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!
Fra mellemgruppens lejr!

