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Side 1

Til alle!

Information vedr. lejren!
Alle børn har i dag fået et infohæfte
om lejren med hjem.
Der er afhentning af børn på Jegindø
mellem kl. 9 og 13. Dvs. at man gerne må hente sit barn i det tidsrum, og
at man ikke behøver vente med at køre hjem til kl. 13. Man er på den anden side meget velkommen til at blive til kl. 13, hvis man har lyst og tid.
Har man problemer med at hente eller få sit barn hentet på Jegindø, kontakter man Sonja snarest muligt.
Hvis man har ekstra plads på vej
hjem (det gælder både til børn og
cykler), må man også meget gerne
henvende sig til Sonja snarest muligt,
så vi ved fælles hjælp kan sørge for,
at alle børn og cykler kommer med
hjem igen;-)

Lærerfordeling i det kommende
skoleår.
Selvom det skoleår, vi er i nu, endnu
har meget lærerigt, sjovt og spændende at byde på, glæder vi os allerede til at tage hul på skoleåret
2017/2018:-)
Vedhæftet er en oversigt over hvilke
lærere, der i det kommende skoleår
har hvilke klasser og grupper i de
forskellige fag. Klassernes skema udsendes umiddelbart før ferien.
Fra bestyrelsen!
Vi mangler stadig hjælpere til vores
dyrskuestand lørdag d. 17. juni. Indtil
nu har kun 2 forældre meldt sig!
Kontakt Gitte Greth på 22843952

Aflevering af børn om morgenen.
Det er MEGET vigtigt, at man overholder reglen om, at man kører ind
BEMÆRK!
på den store parkeringsplads over for
I hele lejrugen kører skolebussen ikskolen, når man kører i bil til skolen
ke hverken morgen eller eftermiddag
for at aflevere sine børn! Alle vores
(dvs. heller ikke mandag og tirsdag)!
børn skal kunne komme sikkert i
skole!
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Lejrmad!
Der er flere, som har spurgt, om eleverne skal
medbringe mad. Pga. pladsmangel i forbindelse
med transporten har vi besluttet, at den enkelte
ikke skal medbringe noget, men vi vil hjertens
gerne, hvis nogle af jer vil levere kage eller frikadeller - gerne i frossen tilstand og engangsemballage. Leveres fra fredag d. 9/6 i skolekøkkenet.
Send SMS til Marianne (25325945) hvis I kan
hjælpe:-)

Til 0. klasses piger.
Anna H. har delt fødselsdagsinvitationer ud til pigerne i 0. klasse!

Vedr. cykeltransport mandag d. 12/6:
Man kan enten møde ind i Vilsted kl. 08.00,
hvorefter vi bliver transporteret til Hvalpsund.
Man kan også selv møde ind i Hvalpsund kl.
08.45 - vi skal med færgen kl. 09.00.
Skriv til Kasper senest torsdag hvor man møder
om mandagen, så vi ved hvor meget transport,
vi skal arrangere.
Den bagage, man først skal bruge på lejren (fx

telte), kan afleveres på skolen
fredag eller mandag. Kommer man direkte til Hvalpsund, er der mulighed for at
aflevere telte mm. her.

Vedr. cykeltransport mandag d. 12/6:
Man kan enten møde ind i Vilsted kl. 08.00,
hvorefter vi bliver transporteret til Hvalpsund.
Man kan også selv møde ind i Hvalpsund kl.
08.45 - vi skal med færgen kl. 09.00.
Skriv til Kasper senest torsdag hvor man møder
om mandagen, så vi ved hvor meget transport,
vi skal arrangere.
Den bagage, man først skal bruge på lejren

(fx telte), kan afleveres på skolen
fredag eller mandag. Kommer man direkte til Hvalpsund, er der mulighed for at
aflevere telte mm. her.

Til 2. klasse.
Eleverne er nu færdige med læsebogen og arbejdsmappen, og der vil derfor ikke være flere
lektier i disse. Arbejdsmappen må blive hjemme, og læsebogen bedes afleveret. I stedet vil
eleverne få 20 min. frilæsning hver dag- enten i
lånte bøger fra skolen, på superbog.dk eller i
bøger hjemmefra.

Til 3. klasse.
Thomas har delt invitationer ud til fødselsdagsfest lørdag!

Vi mangler telte til lejren!
Vi mangler teltplads til 26 elever! Fx 2 stk. 4pers. og 6 stk. 3-pers. Også gerne større, hvis I
har. Kontakt Pernille hvis I kan hjælpe.

Fritternyt!

Vedhæftet er seneste nyt fra Minions:-)

Husk at vi har lukket på mandag d. 5. juni
pga. pinsen.

Vedhæftede filer!
1) Lærerfordeling i skoleåret 2017/2018, 2) Nyt fra Minions
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.
Rengøring lørdag d. 10/6:
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Strange Jensen, Cindie
Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Stina
Hintze, Ane Marie g Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen

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

