11.03.2016

Ugebrev uge 10

En fantastisk spændende, sjov, givende og også
til tider lidt hård musical-periode er nu ved vejs
ende. At blive klar til at vise ”Kapløbet” for tilskuerne i går torsdag var i sandhed et kapløb
med tiden. Hundredevis af små og store opgaver skulle løses undervejs, og der blev lagt
mange, gode kræfter i bestræbelserne på at nå
målet. I kraft af en kæmpestor indsats fra elever, ansatte og forældre m.fl., lykkedes det!
I går torsdag, hvor det hele skulle stå sin prøve

med tre forestillinger fordelt fra formiddag til
aften, blev én lang fest på og udenfor scenen. I
alt ca. 500 voksne og børn så forestillingen,
som levede helt op til forventningerne!
Når vi har hvilet ud oven på anstrengelserne, vil vi begynde at glæde os til næste år, hvor vi regner med at gøre det hele én gang til!
Tak til alle jer, der gav en ekstra hånd, så
”Kapløbet” kunne blive til virkelighed!

Forældremøde i storegruppen!
HUSK at der er forældremøde i storegruppen
på mandag d. 14. marts kl. 17-18!
Ny elev i storegruppen!
På mandag d. 14. marts begynder
Anna Valgren i 6. klasse. Anna kommer fra Overlade Skole.
Hjertelig velkommen til Anna og hendes familie!
MiniSFO-forældremøde!
På tirsdag d. 15. marts kl. 18.30
er der forældremøde for de kommende miniSFO-forældre.
HUSK tilmelding på mail@vilstedfr iskole.dk
Sidste arbejdsdag!
På mandag d. 13. marts har Benny sidste arbejdsdag. Han har været hos os i
fire uger, og vi har været rigtig glade for hans arbejdskraft. Stor tak til Benny
for indsatsen hos os. Vi ønsker ham held og lykke fremover!
Til lillegruppen! Se vedhæftede invitation!

Fra bestyrelsen!
- Elevrådet er kommet med input til legepladsindretning.
Arbejdet med legepladsen/legepladserne går i gang i
løbet af foråret.
- Generalforsamlingen/storforældremøde er planlagt.
Mødet afholdes d. 20. april.
- Tilbud på ny busreklame er indhentet. Den nye reklametype afprøves i løbet af foråret.
- Skemajusteringer for mellemgruppen efter sommerferien. Mellemgruppen får en time ekstra hver uge.
- Der afholdes i løbet af kort tid møde med banken med
henblik på evt. finansiering af renovering/bygning af
lokaler.
Ny vikar!
Marianne afholder 6. ferieuge i næste uge (uge 11).
Mariannes timer læses af Søren Kloster, som har været
lærer i mange år, inden han sidste sommer gik på pension. Søren er kendt i huset, da han i kraft af, at han er gift
med skolelederen, jævnligt har sin gang her.

Rengøring.
Lørdag d. 12. marts:
Diana Rind og Ulrik Pedersen, Merete og Thomas Laibjørn, Sarah Jensen, Ann Nielsen og Per
Høg, Tina og Hans Hansen, Heidi og Stefan Rasmussen, Helle Ørskov og Bent Pedersen, Camilla
Nøhr, Helle Andersson og Thorkild Svendsen, Mette og Ib Andersen
Lørdag d. 19. marts er det følgende hold:
Eva Hansen og Martin Laursen, Janne og Lene Bannebjerg, Elin Jørgensen, Maja Madsen og Kim
Pedersen, Flemming Ranum, Michael Vittrup og Mette Randrup, Ulla Nøhr og Karl Larsen, Dorte
Hollands og Sonny Rasmussen, Tanja Gregersen, Helle Müller, Joan og Christian Agesen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god weekend!

