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Ugebrev uge 9

Musicalfeberen har for alvor ramt Vilsted Friskole!
Der arbejdes målrettet og med stor entusiasme fra både
børn og voksne, så det hele kan blive klar til premieren
på torsdag. Tirsdag aften blev salen omdannet til musical-arena, og der blev syet kostumer og plantet blom-

ster i kummerne i gården. 25 velmotiverede forældre
mødte op og tog et stort slæb. Aftenen sluttede af med
kaffe og hjemmelavet smørrebrød og kage.
Tusind tak for hjælpen!
Vi glæder os rigtig meget til at se jer på torsdag!
Ny SFO– og 0. klasseleder!
Fra 1. april er Mette Andersen ansat som SFO– og
0. klasseleder. Ud over at være leder af SFO’en,
skal Mette frem til sommerferien varetage opgaven med miniSFO’erne. Efter sommerferien byttes
jobbet med miniSFO’erne ud med opgaven som 0.
klasseleder
Vi byder Mette hjertelig velkommen og håber, hun
bliver rigtig glad for at være hos os.
Mettes præsentation af sig selv er vedhæftet!

Fritternyt!
Jubiiii! Vi har modtaget en playstation i gave fra Simon og hans
Til storegruppen!
familie. STOR TAK!
HUSK
at
det
er storegruppens forældre, som
Sikke glade børnene blev.
på
musical-aftenen
på torsdag står for kaffe/te,
Så er der aktivitetsplan for marts måned - den er vedhæftet.
kage, borddækning, afrydning og opvask.
Der bliver i SFO’en leget en del med LEGO for tiden. Derudover
Forældrerødderne
(Joan Agesen og Michael
står den på masser af fodbold og kreativ hygge med papirklip.
Bagge) er tovholdere.
PROGRAM for musicalaftenen.
Se det vedhæftede program for musicalaftenen d. 10. marts!
Som det fremgår heraf, har vi to forestillinger:
Forestilling 1 kl. 16.30 og forestilling 2 kl. 19.00.
Da vi har begrænset plads i salen, er forestillingen kl. 19.00
forbeholdt elevernes forældre og søskende.
GAVER TIL AMERIKANSK LOTTERI!
Vi mangler stadig en hel del
gaver. Én gave pr. familie.
Værdi ca. 50,- kr.
Afleveres til Helle snarest.

MUSIK
Bandmedlemmerne skal medbringe
en sort el. hvid t-shirt/trøje. Meget
gerne til på mandag :)
Mvh. Kasper

Rengøring.
Lørdag d. 5. marts:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe og Michael Rahmani, Lisa og
Henrik Nielsen, Kate og René Thimm, Ausra og Vitalius Ikramovas, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Ove Larsen og Charlotte Jensen,
Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas B. Andersen, Randi og Peder Kristensen
Lørdag d. 12. marts er det følgende hold:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og
Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla Nøhr, Helle Andersson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

