27.03.2015

Ugebrev

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsdag

I forbindelse med Jens Chr fratrædelse har bestyrelsen udpeget Susanne som konstitueret leder fra 1.
maj.
Susanne og resten af lærerne er i fuld gang med at
planlægge resten af skoleårets forløb. Med hjælp
fra bl.a.
Kasper og Nanna arbejdes der på, at alle timer kan
læses af folk i huset.
Bestyrelsen har med hjælp fra de ansatte udarbejdet et stillingsopslag, som vil komme i de relevante
medier snarest, så det bliver muligt at finde en ny
skoleleder, der kan tiltræde straks efter sommerferien.
Der afholdes afskedsreception i anledning af Jens
Chr.s fratræden
torsdag den 30. april kl. 14.00 - 17.00.
Bestyrelsen vil gerne minde om, at vi holder generalforsamling torsdag den 23/3.
Se annonce på næste side

Vi minder om bestyrelsens arbejdsdag, hvor vi bl.a.
skal have malet og bygget ting til legepladsen i SFOhaven.
Se detaljeret beskrivelse i sidste ugebrev. Klik her:
http://vilstedfriskole.dk/files/5614/2685/9994/200
315.pdf
Tilmelding kan ske indtil 6/4 ved at følge linket:
http://doodle.com/k8ga96nth5xdcc8i

Feriekalender
Herunder følger datoer for ferie i det kommende
skoleår. Datoerne kan også findes i onlinekalenderen på skolens hjemmeside
Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfart
Pinseferie
Sommerferie

Lør d. 27. juni – søn d. 9. aug
Lør d. 10. okt – søn d. 18. okt
Lør d. 19. dec – søn d. 3. jan
Lør d. 20. feb – søn d. 28. feb
Lør d. 19. mar – man d. 28. mar
Fre d. 22. apr– søn d. 24. apr
Tors d. 5. maj – søn d. 8. maj
Lør d. 14. maj – man d. 16. maj
Lørdag d. 25. juni

Jernindsamling
Igen i år har vi fået Merete til at iværksætte en jernindsamling. En container er blevet opsat på ppladsen i dag, så nu er det bare at komme i gang. Se
medsendte opslag.

Rengøring flyttet
Den planlagte rengøring lørdag den 16/5 på
Mette/Annettes hold er flyttet til torsdag den 14/5
kl 16.00. Vi ses
Mette og Annette

Farvel til praktikanter
Som bekendt, så har vi haft Marie Louise og Jakob
fra Den frie Lærerskole i praktik i de forgangne tre
uger. Praktikken er nu slut og Marie og Jakob skal
hjem og fortsætte deres uddannelse.
Børn og voksne på Vilsted Friskole vil gerne sige jer
tusind tak for jeres ”besøg”. I har begge to på tre
uger formået at sætte et aftryk på vores skole med
jeres engagement og vilje til at indgå i fællesskabet.
Vi håber, at I med endt uddannelse har lyst til at
vende tilbage til friskoleverdenen - her passer I begge to rigtig godt.
Held og lykke fremover.

SFOnyt
Vi har i ugens løb fået lavet en masse fint påske
pynt. I dag har vi så afsluttet det med påske ægs
jagt.
Efter påskeferien starter Mini SFO igen. Dvs. at vi
modtager 8 nye børn.
Vi glæder os meget til at kunne sige velkommen til
dem og deres forældre. Vi ønsker alle en rigtig god
ferie
Harehop og påske hilsner fra Fritteren

0. kl fødselsdagsinvitation
Asmil og Mads inviterer til fødselsdag. Husk at kigge
i tasken.

Vi ønsker alle en glædelig påske

Rengøring 28/3
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
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Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Hjalte, Linus
Benjamin
Malthe G
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders,Noah, Nikita

Forældre
Mette
Annette og Jeppe
Hanne og Levin
Cindie P, Morten K
Iben
Anni og Morten
Pia og Preben
Stina og Richard
Anette og Henrik
Anne M og Morten
Christina og Jørgen

Røngøring 11/3
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

