Ugebrev

22.05.2015
Fritternyt

Fotosedler

Vi har været i det kreative hjørne og arbejdet med gips. Mange
af børnene har lavet fine gips-hænder og små skåle.
Tirsdag havde vi forældre-kaffe-dag. Det var dejligt, at så mange kunne se sig tid til at komme. Tak!
Ferie-sedler! Alle børn har fået en seddel med hjem vedr. pasning i sommerferie. Sidste tilmelding for det er den 1. Juni.
Tur til nutids-museer i Aars onsdag Den 27 Maj.
Vi tager alle i SFOen af sted kl.13.30 og forventer at være tilbage på skolen ca. kl. 16.20
Vejret er ret omskifteligt.Derfor vil vi gerne, om i forældre vil
gennemgå jeres børn garderobe i SFOen. En del børn mangler
skiftetøj/sko. Tjek også lige vores glemme-kasse.

ABC skolefoto kommer mandag d.1/6 og tager billeder af vores
yndige elever—derfor er der omdelt fotosedler.

God Pinse-ferie.

Vi har—som vi plejer, fået indbydelse til skolefodboldturnering i
Vindblæs—se seddel.
Det plejer at være en god dag, og tilmed at skæppe lidt i klassekassen. Vi håber mange melder sig til—og at der er forældre
som vil være holdledere (lærerne er på lejr den efterfølgende
uge, så vi vil gerne være hos familien lørdag)

MINI-SFO NYT!
Vi har besøgt Hjortdal Dyrefarm. Det var en rigtig god tur.Der
var mange "klappe"/kæledyr vi kunne røre ved. Det giver en
god oplevelse når børnene kan få lov at komme helt tæt på naturen .
I øjeblikket arbejder vi med Rim og Remser i vores opgavebog
"Legeøen"
Børnene er nu ved, at være kommet godt ind i vores sociale og
fysiske miljø. Det er dejligt at se den positive udvikling. Der udover skal i forældre have en stor tak. Det er bare så rart med
alt den feedback , som i forældre er så gode til at give mig vedr.
jeres og jeres barn/børns oplevelser omk. Mini-SFO start. Dejligt at samarbejde med jer. Stor tak!

Lejrskole
Alle elever har i dag fået en lejrskolefolder med hjem i tasken
fyldt med informationer om lejrskolen til Fur.

Røngøring: 23/5
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
Barn

Forældre

1

Freja, Anna

Pernille og Michael

1

Mads, Mikkel

2

Lillegruppen
I onsdags brugte vi natur-teknik timerne i Hans og Susannes
dejlige og meget tætte poppel lund— en herlig labyrint til at
lege gemme i. Til sidst skulle eleverne finde den skjulte skat,
som indeholdt skumfiduser til bålet—stor succes—især for de
kolde og våde elever, som desværre stadig ikke havde passende
tøj i garderoben.

Fodbold i Vindblæs

Bestyrelsen
På sidste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Den er
uændret fra sidste år.
Formand:
Bente Kjærgaard
Næstformand:
Martin Laursen
Kasserer:
Michael Bagge
Sekretær:
Mette Holm
Medlemmer:
Ulrik Pedersen
Laila Sørensen
Annette Andersen
God Pinse ønsker alle fra
Vilsted Friskole

Rengøring :30/5
Tovholder: Laila Sørensen, 40 60 72 24
Barn

Forældre

1

Maria, Anders

Laila og Claus

Gitte

1

Asmil

Sine og Nick

Emma, Mathias

Pernille og Mikael

2

Nanna R

Dorthe og Michael

2

Kai

Tine og George

2

Laura, Julie

Lisa og Henrik

3

Karen

Janne

3

Mads, Magnus

Kate og Rene

3

Lasse

Anja og Ulrik

3

AnneMarie

Anna Solveig

4

Thea

Sasha Jensen

4

Jonas

Charlotte, Ove

4

Johanne, Alex

Pernille og Allan

4

Kristian

Jette og Jørn

4

Sebast, Sophie

Diana

4

Frida, Alberte

Theresa og Thomas

0

Barbara

Lykke og Tobias

0

Niels

Randi og Peder

