04.05.2016

Ugebrev uge 18

Denne skoleuge begyndte allerede søndag, hvor vi var
et par stykker, som overværede 7. klassernes konfirmation. Det var 8 glade, flotte, søde konfirmander, som
samme med deres familier gik fra kirken efter konfirmationen ud i det smukke vejr, hvor diverse køretøjer
og chauffører ventede for at hente de unge mennesker.
Mandag morgen var alle (næsten) helt friske efter søndagens festligheder, og 7. klasse og deres forældre bød
skolens personale på kaffe og rundstykker. Derefter var
7. kl. eleverne traditionen tro ude og kaste karameller
til de yngre elever, inden turen gik til Fårup Sommerland og Fun Center i Løkken på Blå Mandag.

I denne uge, har vi også afholdt terminsprøver for storegruppen. Eleverne har arbejdet med opgaver i dansk
og matematik, som helt eller delvist er taget fra tidligere års afgangsprøver i fagene. Opgaverne har været niveaudelte, så eleverne har fået faglige udfordringer passende til deres niveau. Terminsprøverne er dels en evaluering af elevernes læring i løbet af året, men den fungerer også som en træning for eleverne i, hvordan en
prøve foregår.

Sol, varme
og rundbold!

Emneuge - lillegruppen

Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet!

Vi skal i næste uge arbejde med naturen omkring os.
Til mellemgruppen!
Vi skal være ude hver dag, og har bestilt solskin. For
Strikkehjælp søges!
en sikkerhedsskyld, må I gerne sende tøj med til forFredag d. 20/5 er det pigerne, der strikker.
skellige vejrtyper.
Fredag d. 27/5 er det drengene.
Madpakke + drikkedunk må gerne pakkes i en lille
Begge dage er det kl. 8.30-10.45. Har du mulighed for at
rygsæk som er nem at tage med på tur.
hjælpe, så kontakt Pernille Maansen.
Onsdag laver vi mad over bål, så her skal I ikke have
madpakker med. Til gengæld vil vi gerne have madEmneuge!
pakke med om fredagen.
I næste uge har vi emneuge. Der arbejdes med forskelliEr der nogen af jer der ved hvor vi skaffer billig brænge emner i grupperne. Se venligst vedhæftede skema,
de? Onsdag skal vi bruge bålpander, har I nogle i gemhvor man blandt andet kan se, at alle elever har fri kl.
merne?? Husk evt kikkert
12.30 mandag og torsdag. Derfor er der de dage to hjemture med bussen - kl. 12.45 og kl. 14.15
Mvh
Helle Iversen afholder 6. ferieuge i denne uge, og vi har
Pernille og Peter
derfor fået Søren Kloster til at hjælpe os. Vi glæder os
meget til en anderledes, lærerig uge!
Rengøring.
Onsdag d. 4. maj:
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.
BEMÆRK! Fr edag d. 13. maj fr a kl. 16.00:
Bente og Karsten Kjærgaard, Morten Bøge, Theresa og Ole Mortensen, Eva Andersen, Julie Wellejus og
Bjarki Thrainsson, Malene R. Jensen og Bjarne Boll T., Mette og Carl Lolholm, Olga og Søren Brun, Mette
Møller og Per Pedersen, Susanne og Kim Christensen, Bettina Haldrup Nielsen, Lene Andersen

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig
god miniferie!
En af årets første tulipaner!

