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Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!

Familieforøgelser!
Et stort tillykke til Mathilde og Lasse med
deres nye lillesøster.
Også et stort tillykke til Thea, som i sidste
uge fødte en pige.
Vi håber, at vi snart får lov at se de dem:-)
Foredrag, sang og afrikanske specialiteter.
Byens Hus i Vilsted danner den 3. april kl. 19.00 rammen om
en temaaften om Afrika. Kom til en spændende aften i Byens
Hus i Vilsted, hvor vi får besøg af Marie Risgaard-Jensen,

som har arbejdet som volontør med skole og helse projekter i Tanzania. Vi starter aftenen med at høre Maries
spændende fortælling, derefter serveres specialiteter fra
det afrikanske køkken og vi vil synge afrikanske sange
og høre lidt om en helt anden musik, rytme og dansetradition.
Emneuge i næste uge!
I næste uge har vi emneuge. Se vedhæftede skema.

Se mere på: www.de12kirker.dk

Ny læsebog!
Børnene i 0.-2. klasse har i dag fået en Pippi-læsebog med hjem i
deres postmappe. Bogen skal bruges som daglig læsetræning hjemme (min. 10 minutter) og skal medbringes hver dag.

Legegrupper april.
Det er nu følgende børn, som har den glæde at skulle
invitere legegruppen hjem: Esmaralda, Ida Marie, Karoline K,
Karen, Caroline N, Marie V, Asmil, Johan, Mads, Simon og Benjamin.

Der afholdes samtaler i 0.-2. kl. i den kommende uge.
Idræt efter påske foregår ude, så husk idrætstøj, som passer til
vejret + håndklæde.

Tak for nogle gode samtaler:-)

Brobygning for 8. klasse!
I næste uge er 8. klasse i brobygning på forskellige ungdomsuddan- Tak for lån af jer es her lige unger . Vi har haft
nelser. Vi ønsker jer en god og lærerig uge.
nogle gode, begivenhedsrige dage, som vi kan leve højt på
i lang tid. Tusind tak for jeres fantastiske opbakning, det gør hele
Til 7. og 8. klasse!
arbejdet så meget mere værd. Hold øje med facebook, hvor der vil
Der afholdes skole/hjem-samtaler i 7.-8. klasse d. 19. + d. 25. april. blive lagt billeder ind fra vores tur.
Se vedhæftede plan.
Hilsen Pernille og Stine.

Fritternyt!
MiniSFO
Svømning
Vores 8 miniSFO-børn begynder på mandag. Vi glæder Vi svømmer igen tirsdag d. 6/4. Husk at tilmelde eller
os rigtig meget;-) MiniSFO-børnene er her hver manframelde dit barn. Vi håber selvfølgelig, at så mange
dag og tirsdag frem til sommerferien. Vi byder vores
som muligt har lyst til at tage med. Børnene skal hentes
nye ”Minions” hjertelig velkomne!
ved indgangen til skolesvømning kl. 15.45-16.00.
Vedhæftede filer!

1) Skole/hjem-samtaler 7. og 8. klasse, 2) Skema for emneugen
Rengøring lørdag d. 1/4:
Dorthe Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær, Teresa og Ole
Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr g Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde, Ove og Charlotte
Larsen
Rengøring lørdag d. 8/4:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene g Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne
og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun, Lars Frederiksen og Helle Müller.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

