Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 38, 2018
Lektiecafé.
Som noget helt nyt opretter vi fra næste uge på forsøgsbasis en lektiecafé for 0.-5. klasse hver
torsdag kl. 14.10-15.00. Dvs. efter sidste time. Der gøres opmærksom på, at går man i lektiecafé,
kan man ikke køre med bussen hjem.
Det er nogle af pigerne fra 7. klasse, som har taget initiativ til at starte lektiecaféen, og det er også
dem, der står for den. Der er ingen lærere tilknyttet caféen. Caféen er for alle i 0.-5. klasse, der
gerne vil have deres lektier lavet, inden de kommer hjem. Se vedhæftede plakat!
Lærerkursus.
En del har meldt sig som lærere de to dage, hvor lærerne er på kursus. Tak for det:-)
Vi mangler dog stadig folk på følgende klasser:
Torsdag: 0. kl. og 2. kl.
Fredag: 0. kl., 2. kl. og 6. kl.
Skriv en mail til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du har mulighed for at hjælpe:-)
Ny sundhedsplejerske.
Vi har fået ny sundhedsplejerske. Hun hedder Sascha Freilev og kan kontaktes på
safr@vesthimmerland.dk eller på mobil 29688032.
Ændret deadline i næste uge.
Da redaktøren af dette ugebrev skal på lederkonvent torsdag og fredag i næste uge, ændres
udgivelsestidspunktet i uge 39 til onsdag med deadline for indlæg onsdag kl. 10.
Logo-trøjer!
Så kan der igen bestilles trøjer med skolens navn og logo. Se vedhæftede fil for modeller og pris.
Kasper modtager bestillinger på kasper@vilstedfriskole.dk. Der kan betales kontant på skolen,
eller pengene kan betales via mobile Pay på 67983.
Familiedag på onsdag d. 26/9.
Program for dagen:
Kl. 8.10
Morgensang
Kl. 8.30
Frugtpause
Kl. 8.45-12.25
Familiegruppeaktiviteter
Kl. 12.40-14.10
Almindeligt skema
Vedhæftede filer:
- Salg af trøjer
- Lektiecafé
- Invitation til camp på Himmerlands Ungdomsskole
- Infobrev samt diverse foldere fra Folkekirkens Familiestøtte
- Invitation til spis sammen i 3. klasse

Vilsted Friskole
Klasserne:
3. klasse: Se vedhæftede invitation til spis sammen i 3. klasse!
7. klasse: De konfirmandforældre, der endnu ikke har kontaktet præsten, bedes gøre det snarest.
Han kan kontaktes på sbkr@km.dk
8/9. klasse: Skemaet i uge 39, dvs. i næste uge, er ændret, da vi deltager i Avisen i undervisningen.
Eleverne kender selv deres skema. Der er deadline fredag. Hilsen Thea
Fritternyt!
- Husk at vi har lukket i uge 42! Har man brug for pasning i Storkereden, kontakt SFO eller
mette@vilstedfriskole.dk. Det er vigtigt, at I informerer om hvilke dage og hvilke
tidspunkter, I har brug for pasning.
- Vi efterlyser frugt og grønt til pyntning af kirken til høstfest. Det bedes afleveret i SFO
senest torsdag d. 27/9.
Rengøring lørdag d. 22/9:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Lene og Thomas Andersen, Merete og Thomas Laibjørn, Mette
Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina Petersen og Hans Hansen, Mathilde
Bonde Johansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Bettina og Niels Haldrup Nielsen Line og Lars Torp
Roed, Bettina og Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d.29/9:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Camilla og Brian Nielsen, Janne og Lene Bannebjerg,
Sandra Bjørnlund, Camilla og Sune Kjær, Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen,
Tina og Allan Johansen, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og René Rosenkilde,
Martin Laursen og Eva Hansen

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

