Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 10, 2018
Vedrørende skoletrøjer:
Der er sidste frist for bestilling i morgen fredag. De bestilte trøjer kan betales via bankoverførsel til konto nr. 74704571011013 eller på mobilepay nr. 67983. Børnene får trøjerne med hjem, når vi får dem
Friskolernes årsmøde.
Der er frist for tilmelding til friskolernes årsmøde på søndag d. 11. marts.
Skriv til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du gerne vil med
Næste uges ugebrev.
I næste uge skal Sonja på obligatorisk arbejdsmiljøkursus tirsdag, onsdag og torsdag. Det betyder, at ugebrevet i næste
uge udkommer fredag.
Familiegruppedag i morgen!
I morgen har vi familiegruppedag. I den sidste time skal vi læse sammen i hest/føl par, så husk at medbringe en god
bog, som man enten gerne vil læse højt fra eller gerne vil have læst op.
Oversigt over datoer for skole/hjem samtaler er vedhæftet.
Info vedrørende forårets lejrture er vedhæftet.
Planer for skole/hjem samtaler (1., 2., 3., 4., 6. og 7. kl.) er vedhæftet.
Lillegruppen
Til 0. klasse: Børnene har fået en seddel om forældresamtaler med hjem. Vi hører gerne fra jer, hvis I er forhindret i at
komme, eller hvis I har byttet tider. 0. klasse har i dag fået sedler med nye legegrupper i postmappen. Sedlen er også
vedhæftet ugebrevet. Håber at I igen vil støtte op om det.
Til 0. klasse og drengene i 1. klasse: Lea og Kian holder fødselsdagsfest i gymnastiksalen på skolen d. 14. marts fra
kl. 12.30 til 15.30. Invitation er delt ud, men sluttidspunktet manglede
Til 1. klasse: Fejl i årsplanen. Der er IKKE skole/hjem samtaler i næste uge, men først d. 10.-11. april.
Mellemgruppen
HUSK idrætstøj onsdag! Der er desværre stadig rigtig mange, som glemmer det.

Storegruppen
Se vedhæftede invitation til efterskole-camp.
Torsdag d. 5/4 vil vi gerne byde storegruppen til overnatning. Info kommer senere.
Til 7. klasse: Konfirmationsundervisningen er aflyst i næste uge. 7. kl. har i stedet engelsk onsdag i første time
Fritternyt!
Når vi modtager og ser en sms, sender vi ALTID en bekræftelse tilbage. Modtager I ingen bekræftelse, må I meget
gerne kontakte os igen, da telefonen/telefonforbindelsen nogle gange har vist sig at være i ”drillehumør”.
Husk! Hvis I har brug for nødpasning i de 3 dage før påske, skal I henvende jer til Mette snarest muligt.
Vedhæftede filer:
1) Oversigt over datoer for skole/hjem samtaler i alle klasser, 2) Planer for skole/hjem samtaler i 1., 2., 3., 4., 6., og 7.
klasse, 3) Information vedrørende lejr, 4) Invitation til efterskole-camp,
Rengøring lørdag d. 10/3 :
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels Baggesen, Cindie
Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne Kristensen, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Anne Marie og
Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen.

Rengøring lørdag d. 17/3:
Pernille og Michael Bagge, Mette og Carl Lolholm, Laila og Claus Sørensen, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og
George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard
og Tobias Boje.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge

