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Side 1

Til alle!

Tak for en fantastisk fest i aftes!
Tak til alle jer, der så forestillingen og var
med til festen og tak til alle jer, som hjalp
med alt det praktiske! En fantastisk dag/
aften, hvor alting bare ”spillede”:-)
Vi glæder os allerede til næste år!
DVD med forestillingen kan købes for
30kr. Bestilling på
mail@vilstedfriskole.dk
Idrætsdag den 2. juni.
Vi deltager også i år i den fælles idrætsdag sammen med områdets friskoler. I år
skal storegruppen til Skørbæk/Ejdrup Friskole og 1.-4. klasse skal til Han Herreds
Efterskole, mens 0. klasse skal have
idrætsdag ”hjemme”. Alle nævnte årgange skal være ude hele dagen, så påklædningen skal afpasses efter vejret.
5. klasse skal til svømmestævne i Aars Kasper informerer nærmere herom i næste uge.
ALLE skal huske en god, stor, praktisk
madpakke!
Da vi skal have mange børn transporteret
til/fra de forskellige steder, er vi nødt til
at skubbe hjemkørslen, så vi først kører
fra skolen kl. 13.30.
Børnenes mødetid er kl. 8.10-13.30.

Invitation til skolemesterskab 2017
Vindblæs Boldklub har inviteret til
fodboldturnering. Se vedhæftede seddel.
Tilmelding til Kasper senest d. 4. juni.

Fællesskab !!
Godt at se så mange bakke op om vores
musicalaften, som traditionelt er en af de
store familieaftener på Friskolen. En aften
ungerne har glædet sig til. For det er stort,
at være del af noget større, som en musical jo er. Tak for oplevelsen – det gjorde I
bare rigtig godt !
Sådan en aften er også en hyldest til fællesskabet. Det forpligtende fællesskab vi
alle på friskolen er en del af. Et fællesskab, som er en af de værdier, vi skilter
med: Fællesskab, faglighed og nærvær.
Jeg vil gerne sige TAK til pædagoger, lærere og elever for den store indsats med at
sætte stykket op. En STOR tak til de forældre, som har bidraget med arbejdskraft,
det være sig opbygning af scene, tilskuerpladser, rekvisitter eller kostumer. Og en
ligeså stor tak til jer forældre, der var med
til at rydde op. Når vi løfter i fællesskab
bliver opgaven for den enkelte meget
lettere !
Derfor kan det også ærgre mig en smule,
at vi i forbindelse med den kommende arbejdsdag, som godt nok foregår fredag op
til pinsen, kun har hørt fra 32 ud af 84 familier, dette på trods af opfordringen om
at melde tilbage til bestyrelsen, om man
kom. For arbejdsdagene er en anden del
af fællesskabet – dér hvor vi yder for at
skabe de bedste rammer for vores børns
skole.
Men det skal ikke ødelægge den fantastiske fornemmelse jeg havde, da jeg tog
hjem fra Friskolen – det er én af den slags
dage, man vil huske lang tid fremover.

Fra bestyrelsen!
Forældre søges til at stå på vores stand på
dyrskuet i Løgstør lørdag d. 17/6 et par
timer
På bestyrelsens vegne
i tidsrummet kl. 9-16.
Tilmelding til Gitte Greth på 22843952. Michael Bagge
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Angående lejr!
På mandag skal eleverne i mellemgruppen vælge, om de vil med på cykel om mandagen, eller
om de først vil støde til lejren om tirsdagen. De,
der cykler, skal cykle ca. 80 km på to dage og
overnatte på Sydvestmors Friskole.
Det er helt valgfrit for mellemgruppebørnene, så
tag meget gerne en snak om det derhjemme, så
børnene er afklarede, når de møder på mandag.
Snak også gerne med dem om, hvorvidt de ønsker at sove inden for på lejren, eller om de gerne vil sove i telt, så vi kan begynde at få lavet
”sovegrupper”. De børn, der sover inde, følger
lillegruppens sengetider.

3.-4. klasse skal på sejltur!
I forbindelse med blokfagsundervisningen skal 3. og 4. klasse mandag d. 29.
maj på en lille sejltur på Frederik VII’s kanal
med turbåden Grevinden. Turen går fra Løgstør
kl. 10 til Lendrup (hvor vi spiser madpakker) og
tilbage igen til Løgstør, hvor vi regner med at
være ca. kl. 12.30. Derefter kører vi tilbage til
skolen. Undervejs på turen vil Andreas Lynnerup, som er naturvejleder og historieformidler
ved Limfjordsmuseet fortælle om kanalens historie. Husk påklædning efter vejret og en god,
praktisk madpakke + drikkevarer! Eleverne møder og har fri til normal tid.

Til 8. klasse!
På mandag d. 29/5 kommer tandplejen forbi 8. Angående lejr!
klasse. Det sker fra kl. 9.45 og ca. en time frem. Husk at tjekke cyklen, så den er klar til cykelturen til Jegindø. Vi skal cykle ca. 80 km på
Planlægningsmøde om dimission
to dage og overnatte på Sydvestmors Friskole.
flyttes til tirsdag d. 6/6 kl. 19.00.
Hilsen Marianne
Fritternyt!

HUSK at
vi holder lukket i morgen og fredag.
påklædning efter vejret. Vi vil gerne, hvis børPå grund af arbejdsdag fredag d. 2/6 er SFO’en nene kan være afhentet senest kl. 16. Kan det
flyttet til sportspladsen ved klubhuset.
ikke lade sig gøre, vil vi gerne høre fra jer.
Vi skal være ude hele eftermiddagen, så husk
Vedhæftede filer!
1) Invitation til skolemesterskab i fodbold
Rengøring onsdag d. 24/5:
Martin Laursen og Eva Hansen, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika og Ronnie Tyrrestrup, Maja og Kim Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup
og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. 3/6:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Mette Møller og Per Pedersen, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Mette og Carl Lolholm, Bettina og Niels Haldrup Nielsen,
Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun, Helle Müller og Lars Frederiksen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god forlænget weekend :-)

