Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 20, 2018
Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har besluttet at forsøge at etablere en form for hest/føl-forældreordning. Som nye
forældre kan det i begyndelsen være lidt svært at finde rundt i de mange ting, som er en del af
”plejer” på friskolen. Det kan også være en overvindelse at skulle møde op til det første
arrangement uden at kende nogen blandt de andre forældre. For at imødekomme de nye forældre
vil bestyrelsen derfor skabe kontakt mellem nye forældre og mere garvede forældre i en form for
hest/føl-ordning. I løbet af de kommende uger vil bestyrelsen tage kontakt til nogle af jer for at
høre, om I kunne tænke jer på den måde at være med til at tage ekstra godt imod vores nye
forældre. Hvis nogen kunne tænke sig at være ”hest”, må I meget gerne snarest muligt kontakte
Dorte Hollands.
Musical! HUSK at bestille indgangs- og madbilletter SENEST på søndag.
Børnene får en kuvert med billetterne med hjem på tirsdag. Vi har pga. vejret valgt at ændre
menuen fra suppe til stegte pølser med kold kartoffelsalat og grøn salat. Vi glæder os meget til at
se jer allesammen:-)
HUSK vores informationsmøde om 9. klasse, som er for ALLE interesserede. Mødet afholdes
tirsdag d. 29/5 kl. 19 på skolen.
Vi vil gerne særligt opfordre børn og forældre i nuværende 5.-8. klasse til at komme.
Tilmelding til Sonja på mail@vilstedfriskole.dk senest søndag d. 27. maj, men meget gerne
allerede nu:-) (Indtil videre har kun 3 forældre tilmeldt sig, så der er god plads til MANGE flere!)
Angående fodbold i morgen!
Selvom vi er i gang med musical, er der selvfølgelig i træning i morgen:-) Den afsluttende
fodboldkamp bliver dog byttet ud med en vandkamp. Så HUSK drikkedunk (som bliver jeres
”vandvåben”) og skiftetøj!
Nyt fra støtteforeningen.
Vi takker for hjælpen med at sælge kuverter, og vi er nu oppe på 150 medlemmer - en tredobling i
forhold til sidste år. Jeres hjælp giver os mulighed for at støtte skolen, som f.eks. et gave beløb til
det nye byggeri på 125.000 kr., mikroovn til skolekøkkenet er blevet indkøbt fornylig, og flere ting
er på vej til glæde for hele skolen.
Hermed vinderne af kuvertsalg: Anders Dalsgaard og Sanne Winther. De har i dag begge fået
overrakt en gave:-)
I har en anden mulighed for at hjælpe os, uden det koster jer en krone - win win. Hvis I får strøm
fra Eniig, så er det muligt at tilmelde sig forenings-el. Det koster ikke jer en krone på elregningen,
men vi får til gengæld 2 øre pr. KwH i bruger. Ca. 200 husstande giver os et beløb på ca. 16.00020.000 kr. Vi vil rigtig gerne være jer behjælpelige med at tilmelde jer. Der er vedhæftet en
brochure hvor I kan læse mere. Hilsen Gitte Greth
Vedhæftninger:
- Vi har børneorm! Se vedhæftede infoskriv.
- Info fra støtteforeningen om forenings-el.
- Indmeldelse i SFO fra august. Benyt vedhæftede blanket.
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Til 6. klasse: I skal aflevere Fluesommer til Peter senest torsdag i næste uge!
Fritternyt!
OBS!!! Nødpasning i Storkereden uge 28 og 31. Der er ikke mulighed for pasning i uge 29 og 30.
HUSK tilmelding til nødpasning til mette@vilstedfriskole.dk senest d. 25. maj!
Rengøring lørdag d. 19/5:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik
Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans Hansen, Helle Møller og Poul Jacobsen, Heidi og
Stefan Raskussen, Betina og Niels Haldrup Nielsen, Line og Lars Roed, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 26/5:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen,
Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm,
Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

