Vilsted Friskole
informationsbrev uge 5 2018
Familiedagen i morgen er flyttet!
Familiedagen afvikles i stedet fredag d. 9. marts. I morgen er der almindelig
kursusfredag
Musicalforberedelserne er i gang!
Vi er i fuld gang med forberedelserne til musicalugerne (uge 20 + 21). Alle børnene i
mellem- og storegruppen har nu valgt sig ind på de hold/værksteder, hvor de skal
arbejde de to uger. Vi får igen i år brug for jeres hjælp - blandt andet i forbindelse
med klargøring af salen. Sæt meget gerne allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 8.
maj, hvor vi har musical-arbejdsaften
Lillegruppen
2. klasse:
HUSK idrætstøj i morgen!
Vi mangler ofte viskelæder, spidsede blyanter mm. Det vil være godt, hvis I vil tjekke op på det en gang om
ugen.
Mellemgruppen

HUSK idrætstøj og håndklæde om onsdagen!
Tak for en dejlig overnatning med jeres skønne børn
Storegruppen
HUSK idrætstøj om torsdagen!
8. klasse kommer hjem fra praktik på mandag. Vi glæder os til at høre om, hvordan det er gået
6. klasse: På onsdag d. 7/2 tager 6. kl. og Pernille til Vejlernes Friskole for at se musical (kl. 9- ca. 12.30).
Der er almindeligt skema både før og efter.
Fritternyt!
Svømmehallen er lukket i næste uge, så den planlagte frittersvømning er desværre aflyst!
Vedhæftede filer
Der er i dag ingen vedhæftede filer.
Rengøring lørdag d. 3/2:
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 Jacobsen, Heidi og Stefan Rasmussen, Bettina og Niels Nielsen, Line og Lars Roed, Bettina og
Thomas Pedersen
Rengøring lørdag d. 10/2:
Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Trine Valgren og Niels Andersen, Janne og Lene Bannebjerg, Lotta og Dennis Rahr, Camilla og Sune Kjær,
Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tanja Gregersen og Pepe La Torraca, Camilla Nøhr og Kim Sørensen, Heidi Borregaard og
René Rosenkilde, Martin Laursen og Eva Hansen.

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge

