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Ugebrev uge 21

I denne uge har bestyrelsen og personalet haft
ansættelsessamtaler med en række kvalificerede ansøgere til den opslåede lærerstilling. Valget faldt på Stine Pedersen, som er kendt på
skolen, idet hun i efteråret 2015 var i 6 ugers
praktik hos os i forbindelse med sin læreruddannelse. Stine skal fortrinsvis undervise i mellemgruppen og i storegruppen.
Derudover har bestyrelsen valgt at ansætte endnu en kending, nemlig Lea Hendriksen som var
barselsvikar for Thea i foråret 2015. Lea har

foruden en pædagoguddannelse også ”en halv”
læreruddannelse, hvilket blandt andet betyder,
at hun er linjefagsuddannet i dansk. Lea skal
have størsteparten af sine timer i den kommende 0. klasse, og derudover skal hun have timer i
storegruppen.
Rigtig hjertelig velkommen til Stine og Lea! Vi
glæder os meget til, at de bliver en del af hverdagen hos os! Stine og Lea vil selv præsentere
sig nærmere ved en senere lejlighed.

Idrætsdag på fredag!
Til lillegruppen!
Alle vores elever skal på fredag d. 3. juni deltage i friFra på mandag og frem til sommerferien er det Peter,
skolernes idrætsdag. De forskellige årgange skal deltage
der har danskundervisningen i 0. klasse.
i forskellige aktiviteter:
Marianne og Helle har 1. og 2. klasse sammen i et sam0.-4. klasse skal til Han Her r eds Efter skole. Se vedmenhængende forløb.
hæftede program.
HUSK!
At
lærerne
altid
kan
kontaktes
direkte på deres vilsted5. klasse skal til svømmestævne i Aar s. Så husk svømfriskole-mail, som tjekkes hver morgen!
metøj! Vi br ug for nogle for ældr e, som kan kør e.
Kasper tager med og kan have 4 elever i bilen - der
mangler derfor transport til 5 elever. Har nogen muligSundhedsplejerske i 4. klasse!
hed for at hjælpe? Kontakt Kasper for nærmere info.
Sundhedsplejersken 5/6 og har samtaler med de resterende elever i 4. klasse.
Da vores bus kun kan være ét sted ad gangen, har vi
HUSK at udfylde seddel!
valgt, at storegruppen denne gang
har idrætsdag hjemme.
Til mellemgruppen!
Mads har delt invitationer ud til mellemgruppens drenForældre til kommende 0. klasse!
ge i dag;-)
Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 14. juni kl. 17-18. Da
vil vi holde et kort forældremøde vedr. det kommende
Tak for strikkehjælp! Dejligt at have gæstelærere med!
skoleår.
Med venlig hilsen Pernille
Dagsorden udkommer snarest!
Rengøring.
Lørdag d. 28. maj:
Pernille og Michael Bagge, Gitte Greth, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George Corrie,
Janne Kristensen, Anja og Claus Madsen, Anja og Ulrik Kjær, Ilka og Uwe Gröschel, Pernille og
Allan Maansen, Diana Byrialsen, Lykke Søndergaard og Tobias
Lørdag d. 4. juni:
Laila og Claus Sørensen, Sine Welling og Nick Iversen, Dorthe g 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

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!
Solsorteunger i Merle og
Barbaras garage d. 22/5

