Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 7, 2018
Nyt fra bestyrelsen!
Vi har købt ny bus
Vores blå bus har gjort det rigtig godt, men nu kan den desværre ikke længere. Det har derfor været
nødvendigt for bestyrelsen at finde et alternativ. Efter flere måneders arbejde, er det nu lykkedes at få det på
plads. Vi glæder os meget til at få den ud at køre, men der går endnu en måneds tid, før den er klar.
Vedr. byggeri:
Forarbejdet til byggeriet er godt i gang, og det seneste, der er sket i sagen er, at der nu er søgt om
byggetilladelse. Vi regner med at have en afklaring i løbet af halvanden måneds tid. I kommer til at høre
meget mere om byggeriet hen over foråret, hvor vi blandt andet i forbindelse med generalforsamlingen d.
18/4 vil orientere nærmere.
Så HUSK at sætte kryds i kalenderen onsdag d. 18. april kl. 19.00.
Tak for opbakningen til skoleboden! Husk at den er åben hver onsdag. Bemærk venligst også den tidligere
udsendte prisliste. De ting, der sælges i boden, koster ikke ret meget, og man kommer derfor langt for fx 5
eller 10 kr.
Vilsted Friskole-trøjer sælges!
Vedhæftet er en oversigt over de forskellige trøjer, man kan købe. I uge 9 og 10 vil man kunne prøve
størrelser i forhallen, hvor der også vil hænge bestillingslister.
Trøjerne sælges med et lille overskud, som går ubeskåret til skolen som et led i fundraisingen til byggeriet.
Lillegruppen
Lektier i uge 8: Lær at binde snørebånd, da det ville være en stor hjælp til idræt, hvis børnene selv kunne
binde snørebånd.
Til 2. klasse: I skal IKKE have madpakke med i morgen, da vi skal have indianergryde
Mellemgruppen
HUSK at købe billetter til fundraising-festen!
Til 4. og 5. klasse: HUSK at vi i morgen tager på tur til Gregers Krabbe Friskole for at se musical.
Medbring madpakke og drikkedunk.
Til 3. klasse: I skal IKKE have madpakke med i morgen, da vi skal have indianergryde
Storegruppen
God vinterferie
Fritternyt!
HUSK at vi har ferielukket i næste uge. God ferie til alle. Vi starter uge 9 med en filmdag mandag
Vedhæftede filer:
1) Vilsted Friskole-trøjer
Rengøring lørdag d. 17/2:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Bente og Martin Bloch, 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. 3/3 :
Morten Bøge og Pernille Riis, Lene og Thomas Andersen, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, 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 ferie

