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Skolefoto!
Der er skolefoto torsdag d. 31. august.
HUSK at udfylde og medbringe fotoseddel. Den kan afleveres til
en af klasselærerne forinden.

et eller andet sted, hvor det ikke hører hjemme. Desværre er det i
førnævnte tilfælde ikke lykkedes os at finde en forklaring.
I tirsdags d. 22/8 oplevede vi desværre igen, at noget forsvandt denne gang fra en elevs idrætstaske. Tasken befandt sig i SFO’ens
garderobe, og tøjet er forsvundet på et tidspunkt mellem kl. 12.30
Endnu en buschauffør på vej!
og kl. 15.00. Det drejer sig om et par sorte Hummelbukser, HumMorten Kappel begyndte i mandags på at tage kørekort til bus. For- mel shorts + t-shirt og blå Hummel sko. Der er navn i al tøjet. Den
løbet varer i alt 6 uger. Mortens timer både i SFO’en og i skolen
pågældende elev og elevens forældre mangler i høj grad tøjet og
varetages i perioden af kendte voksne.
skoene, så vi vil gerne bede jer om at se efter, om nogen skulle
være kommet til at få det med hjem. På forhånd tak!
Elev flytter!
Katrine Anderson fra 8. klasse har valgt at flytte tilbage til Ranum Vilsted Sø-løb d. 9. september.
Skole. Hun har sidste dag hos os i morgen fredag. Vi ønsker Katri- Har man lyst til at være med sammen med andre fra friskolen, konne og hendes familie held og lykke fremover!
takter man Peter senest på torsdag d. 31. oktober. Man tilmelder sig
selv på www.sportstiming.dk/event/4454
Tøj og sko forsvinder...
Vi har desværre det seneste års tid nogle gange oplevet, at sko og
LUS!
tøj er forsvundet. Der har hver gang været tale om nyt tøj/nye sko, Vi har lus igen! HUSK at tjekke jeres barn/børn.
som tilhører børn fra lillegruppen. Vi har selvfølgelig talt med børnene om det flere gange og bedt dem være opmærksomme på, om Hjemmeværnsøvelse på skolens område 1.-2. september. Se
de måske er kommet til at tage nogle forkerte sko eller en forkert
vedhæftede fil.
jakke på, da de forlod garderoben, eller om de har set tøj/sko ligge
Til 0. og 1. klasse!
Til lillegruppen!
Vi skal være ude hele dagen i morgen, så husk sko/tøj, der passer til Børnene får i morgen en opdateret legegruppeseddel
vejret.
med hjem. Sedlen er også vedhæftet:-)

Overnatning på HHE!
også vedhæftet. Vi glæder os meget til
Eleverne har fået pakkeliste med hjem vedrørende over- turen:-)
natning på tirsdag på Han Herreds Efterskole. Sedlen er Hilsen Helle og Marianne
Til 6. klasse!
Magnus L. har delt fødselsdagsinvitationer ud til 6. kl.
drenge.
Tur på mandag!
På mandag d. 28. august skal hele storegruppen af sted
til Naturhistorisk Museum i Århus for at se og høre om
forskellige aspekter af genteknologien. Turen varer fra
kl. 8.10 til kl. 14.00. Vi kører i vores egen bus. HUSK

en god, stor, let håndterbar madpakke +
drikkevarer.
Vi glæder os:-)
Hilsen Pernille og Stine
Til storegruppen!
HUSK udeidrætstøj i morgen - vi skal have atletik!

Fritternyt!

Vedhæftede filer!

1) Ryste-sammen-tur til HHE, 2) Info om hjemmeværnsøvelse, 3) Madopskrifter fra fredagsmad, 4) Legegruppeseddel
Rengøring lørdag d. 26/8:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Monika Paulsen 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. 2/9:
Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Lene og Thomas Andersen, Dorthe Thiede og Morten Wolf, Pernille Riis og Morten Bøge, Ida Nielsen og
Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen,
Olga og Søren Brun

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

