10.04.2015

Ugebrev

Arbejdsdag
Vedligeholdelsesudvalget har nu fastsat datoen for arbejdsdagen til at være fredag den 8/5 kl 15 - 19.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og give en
hånd til vores fælles skole.
Det er stadig muligt at tilmelde sig på følgende link:
http://doodle.com/k8ga96nth5xdcc8i

Husk Jernindsamling
Vi minder om, at Vilsted Friskole under ledelse af Merete Laibjørn i gen i år holder jernindsamling. Der er opsat
container på p-pladsen. Ved større partier afhenter
vognmanden gerne på adressen. Ring til Merete på
26942648 for nærmere aftale.

Fritter Nyt
SVØMME-AFSLUTNING!
Onsdag den 15. april er der svømmeafslutning. Alle børn
bedes afhentes i Rønbjerg feriecenter kl.16.10.
HUSK!!!Badetøj.
ONSDAG DEN 22.APRIL.
Vi er blevet inviteret til Spil-Bold-Dag af Vindblæs Boldklub onsdag den 22 april kl.13.00 til ca. 16.00.
Vi skal alle spille fodbold på en oppustelig fodboldbane
det kræver sko og tøj der passer til årstiden , dog ikke
fodboldstøvler. Der er også andre spændende aktiviteter. Der vil blive serveret Boller-Frugt-Saft-vand.
Det kræver ingen tilmelding. Vi kører med skolebussen
derud. Alle børn bedes afhentes på Vindblæs stadion
16.10
Vi har i ugens løb lavet bål, dertil fik vi varm kakao med
skumfiduser.
Vi har malet på sten, og nydt udelivet.
VELKOMMEN TIL!
Vi ønsker Mini-SFO-børnene og deres familie velkommen. Vi glæder os til et rigtig god samarbejde.
Mini-børnene har i ugens løb brugt tid på, at lære hinanden at kende. Vi har været rundt
og se på skolens ude- arealer og fået hilst på de andre
elever, og set deres klasselokaler.
Vi ønsker alle en god weekend.

Lillegruppe og mini-SFO’er
Torsdag er vi indbudt til skuespil på Fjelsø Friskole. Medbring derfor en lille taske til madpakke og drikkedunk

Tilbud om fodboldskole
Eleverne har pjece med hjem om fodboldskole i Ranum til sommer. Kig i tasken.

Velkommen til Liv
Liv Klein har været på prøve på Vilsted Friskole i den forgangne periode. Hun og hendes forældre har besluttet,
at Liv skal gå i skole hos os. Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet.

Susannes fødselsdag
På torsdag fylder Susanne 60 år. Hun har fri på dagen, men fredag har hun inviteret alle børn og voksne til sin fødselsdag hele formiddagen, hvor der
kommer til at foregå forskellige aktiviteter.
Kaptajnhold
I næste uge påbegynder vi fælleslæsning af historien
”Jakob og Joakim” i stedet for de små letlæsningsbøger
tirsdag og torsdag. Børnene har fået teksten med hjem i
en grøn mappe - se lektieseddel med læselektier fra næste uge.
Kaptajnmutter

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt ordinært møde onsdag den 8/4.

Der var besøg af Anni, som er tilsynsførende. Hun
kunne fortælle, at begge tilsynsførende nu er certificeret efter de ny e regler. Begge er på valg til
næste generalforsamling, og begge er villige til
genvalg. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at begge genvælges.

Svend arbejder igen på fuld tid. Det vil han gøre
frem til efterårsferien.

Mini-SFO er startet efter påske. Otte børn og deres forældre var til morgenkaffe i SFO. God start.

Vedr ansættelse af ny leder er der lavet stillingsopslag, som er sendt til alle relevante medier med
ansøgningsfrist den 4. maj.
Susanne fremlagde en plan for resten af skoleåret, således at skemaet nu er på plads.

Der blev lagt sidste hånd på generalforsamlingen.
Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg. Alle tre
modtager genvalg.

Bestyrelsen planlægger afskedsreception for Jens
Chr torsdag den 30/4 kl. 14 - 17. Invitation følger i
næste ugebrev.

Næste mødedato planlægges efter generalforsamlingen.
Se rengøringsplan og indkaldelse til generalforsamling
på næste side.

God weekend

Røngøring 11/4
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
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Barn
Freja, Anna
Mads, Mikkel
Emma, Mathias
Kai
Karen
Lasse
Thea
Johanne, Alex
Sebast, Sophie
Barbara

Forældre
Pernille og Michael
Gitte
Pernille og Mikael
Tine og George
Janne
Anja og Ulrik
Sasha Jensen
Pernille og Allan
Diana
Lykke og Tobias

Rengøring 18/4
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
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Barn
Maria, Anders
Asmil
Nanna R
Laura, Julie
Mads, Magnus
AnneMarie
Jonas
Kristian
Frida, Alberte
Niels

Forældre
Laila og Claus
Sine og Nick
Dorthe og Michael
Lisa og Henrik
Kate og Rene
Anna Solveig
Charlotte, Ove
Jette og Jørn
Theresa og Thomas
Randi og Peder

