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Uge 16, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Til alle!
Generalforsamling.
Tak til jer, der mødte op til generalforsamlingen. Omkring
1/3 af familierne var repræsenteret - i alt ca. 40 personer.
Referatet samt beretningerne er vedhæftet.
Den ny bestyrelse:
Formand - Michael Bagge
Næstformand og sekretær - Dorte Hollands
Kasserer - Gitte Greth
Øvrige medlemmer: Ulrik Pedersen, Julie Wellejus, Didde
Gregersen, Mette Buchardt.

Sminkører til musical!
Vi søger nogen, som gerne vil hjælpe med at sminke skuespillerne i forbindelse med musicalforestillingerne tirsdag d.
23. maj. Vi har brug for nogen kl. 8.45, kl. 15.30 og kl.
18.00. Har man mulighed for og lyst til at hjælpe, bedes man
kontakte Helle snarest.
Ny elev!
Malthe Thiede Wolf er begyndt i miniSFO. Malthe skal gå i
0. klasse hos os efter sommerferien. Vi byder Malthe og hans
familie rigtig hjertelig velkomne:-)

Dyrskue!
Også i år deltager vi i byfesten i Løgstør, hvor vi har en plads
Arbejdsaften i forbindelse med musical!
Der er som bekendt arbejdsaften onsdag den 10. maj kl. 19- på dyrskuepladsen lørdag den 17/6. I den forbindelse har vi
21. Af hensyn til planlægning og forplejning vil vi gerne, at I brug for hjælp fra nogle af jer forældre. Har du/I mulighed
for at komme og hjælpe til, bedes I kontakte Michael Bagge
giver Helle besked, hvis I har mulighed for at komme. Vi
håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, der kan være med. på mobil 25530508.

Vi tager på biblioteket på onsdag i 1. time - husk der- HUSK at idr æt for egår ude, så medfor bøger, hvis I har nogle hjemme.
bring tøj passende til vejret.
HUSK udeidrætstøj + løbesko på onsdag!

Til 7. klasse!
Medbring meget gerne et telegram på mandag. Eleverne
vil meget gerne skrive en hilsen til hinanden i et fælles
kort.

Til 8. klasse!
På mandag og tirsdag skal eleverne fra 8. klasse til
udskolingssamtale med sundhedsplejersken. Eleverne
har fået udleveret en seddel, som skal udfyldes og underskrives af forældrene. Nogle af eleverne har allerede
På fredag d. 28. april skal 7. klasse til 7. klassedag på
afleveret den - de resterende skal medbringe den på
Han Herreds Efterskole. Eleverne har allerede valgt sig mandag. Derudover skal eleverne ind på
ind på forskellige undervisningshold. Vi tager af sted kl. www.svar.skolesundhed.dk (brug uni-login) og besvare
8.15 og er tilbage kl. 12.30. HUSK madpakke!
nogle spørgsmål - det har de fået besked om, men måske har nogle af dem brug for at blive mindet om det;-)
Fritternyt!
På mandag har vi filmdag!
Vi gentager succesen med at se film i det store rum;-)

1)

Vedhæftede filer!

Referat af generalforsamlingen, 2) Bestyrelsesformandens beretning, 3) Skolelederens pædagogiske beretning,
4) Fotos fra 2. klasses kursusdag

Rengøring lørdag d. 22/4:
Mette Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Annette og Jeppe Andersen, Berit Nødgaard og Ole Strange Jensen, Cindie Pedersen g
Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Kristian Krogsgaard, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Stina Hintze, Ane Marie og
Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen.
Rengøring lørdag d. 29/4:
Michael og Pernille Bagge, Pernille og Allan Maansen, Gitte Greth, Maria og Lars Jensen, Pernille og Mikael Schmidt, Tine Valois og George
Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Janne Kristensen, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og Henrik Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

