VILSTED FRISKOLE
Uge 31, 2017

Vilsted Friskoles ugebrev

Velkommen tilbage fra sommerferien!
Vi håber, at I har nydt sommeren, og at I er klar til at
tage hul på et nyt skoleår. Vi glæder os meget til at
komme i gang med det:-)
Første uge efter ferien.
Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 7. august.
Program:
Kl. 8.10: Morgensang
Kl. 9.00: Børnene går i klasserne.
Kl. 10.00: Pause med rundstykker og kaffe til børn og
forældre.
Kl. 11.00: Børnene går i klasserne.
Kl. 12.00: Alle har fri
Der er to hjemture. Den første kl. 12.15 og den anden
kl. 14.15.
(Vi håber, at nogle af de fremmødte forældre vil give en
hånd med i forbindelse med kaffebrygningen mm. til kl.
10.:-)
Tirsdag: Hest/føl-dag. Mødetid kl. 8.10-12.30. Der er
to hjemture. Den første kl. 12.45 og den anden kl.
14.15.

Onsdag-fredag er der under visning ifølge skemaet,
som udleveres første skoledag.
Brænde modtages gerne.
Vi har ikke ret meget bålbrænde tilbage, så har nogen
noget til overs, modtager vi det meget gerne. Det kan
afleveres i cykelskuret.
Ny deadline!
Da redaktøren af ugebrevet fra august skal undervise
om fredagen, vil det fremover udkomme om torsdagen.
Deadline for indlæg flyttes derfor til torsdag kl. 10.00.
Info om rengøring!
Bemærk at der er hovedrengøring på lørdag d. 5. august.
Man kan stadig nå at tilmelde sig.
Forældremøder afholdes onsdag den 16. august.
Vi forsøger os i år med en lidt anderledes organisering,
som vi håber, at I vil tage godt imod. Som altid vil vi
meget gerne, hvis nogle af jer har overskud til at bage
en kage til aftenen. Giv gerne Sonja et praj på
(mail@vilstedfriskole.dk), hvis I kan tage en kage med.
Se vedhæftede plan for aftenen.

Fritternyt!

Vedhæftede filer!

1) Plan over forældremøder
Rengøring lørdag d. 5/8:
Didde og Christian Gregersen, Randi og Peder Kristensen, Gitte og Casper Melin, Sine og Nick Iversen, Lisa og Henrik Nielsen, Dorthe og Michael Rahmani, Ausra
og Vitalijus Ikramovas, Kate og René Thimm, Kristina og Johnny Laustsen, Theresa og Thomas Andersen, Helle Bay og Jakob Jakobsen
Rengøring lørdag d. 12/8:
Ulrik Pedersen og Diana Rind, Helle og Ole Krogfelt, Merete og Thomas Laibjørn, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Tina
Petersen og Hans Hansen, Helle Møller og Poul C. Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Anderson og Thorkild Svendsen, Line og Lars Torp
Roed, Bettina og Thomas Pedersen

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

