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Vilsted Friskoles ugebrev

Bagere til formiddagsbrød.
I perioden fra nu og frem til jul kan
vi godt bruge noget hjælp til bagning af formiddagsbrød. Hvis nogen har tid, lyst og mulighed for at hjælpe, må I meget
gerne kontakte Sonja.
”Lærere” søges!
Traditionen tro tager lærerværelset på kursus i november - nærmere bestemt d. 9. og 10. november. Vi har i
den forbindelse brug for jeres hjælp til at varetage undervisningen de to dage. Man behøver
ikke besidde særlige undervisningsmæssige kvalifikationer - blot man har

Til 2. klasses drenge.
Simon har delt fødselsdagsinvitationer ud. HUSK tøj efter vejret og
gerne en fiskestang. Hvis man mangler transportmulighed, kan man
kontakte Simons mor Helle.
Fri for mobberi!
Vi begyndte i sidste uge arbejdet med Fri for mobberi, som er et
materiale udgivet af Mary Fonden. Arbejdet er en del af det forebyggende arbejde mod mistrivsel og mobberi. Arbejdet med materialet færdiggøres i løbet af næste uge.
Tak for lån af jeres dejlige unger!
Vi havde en supergod tur til HHE!
Hilsen Marianne, Helle og Stine
Til 5. klasse.
HUSK tilbagemelding på invitationen til Mads Greths fødselsdag
på lørdag d. 2/9. Hilsen Gitte Greth

lyst til at være sammen med børnene og give dem nogle
gode, lærerige oplevelser:-)
Har du tid og lyst til at hjælpe, må du meget gerne skrive/ringe snarest muligt til Sonja, så vi kan aftale nærmere. På forhånd tak!
Nyt fra bestyrelsen!
Husk at melde tilbage vedrørende arbejdsdag senest d.
29. september! Se vedhæftede seddel.

Efterlysning!
Simon fra 2. klasse mangler sin grå Hummel-trøje med
orange på ærmerne. Der er navn i, så finder du den vil
Simon meget gerne have den igen.

Håndboldkaravane
På mandag d. 4. september skal vi til Ranum og
spille håndbold i forbindelse med den årlige håndboldkaravane. Vi kører ca. kl. 8.45 og er tilbage til madpakkespisning
ca. kl. 10.45. Medbring inde-idrætstøj og sko.
Til 1. klasse.
Husk udetøj i morgen - vi skal være aktive ude hele formiddagen:-)

Håndboldkaravane.
På mandag d. 4. september skal vi til Ranum og
spille håndbold i forbindelse med den årlige håndboldkaravane. Vi kører ca. kl. 10.45 og er tilbage ca. kl. 12.45.
Medbring inde-idrætstøj og sko + håndklæde.

O-løb på onsdag d. 6/9.
Vi er af sted i Jenle Plantage hele dagen . Husk passende tøj, gode
sko og en skøn madpakke + drikkevarer.
Hilsen Pernille og Kasper

Fritternyt!
Svømning på mandag d. 4/9.
Alle børn tager til svømning. Vi kører kl. 13.40. Børnene afhentes
ved indgangen til skolesvømning kl. 16.00.
Husk til–/framelding I SFO.

Vedhæftede filer!

1) Info vedr. arbejdsdag d. 6. oktober, 2) Opskrifter
Rengøring lørdag d. 2/9: (BEMÆRK at Morten Bøge er ny holdkaptajn for rengøringsholdet.)
Morten Bøge, J ulie Wellejus og Bjar ki Thráinsson, Lene og Thomas Ander sen, Dor the Thiede og Mor ten Wolf, , Ida Nielsen og Mar tin
Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Malene Rytter Jensen, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og
Søren Brun
Rengøring lørdag d. 9/9:
Mette Holm Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels Baggesen, Cindie
Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne Kristensen, Pia og Preben Riisgaard, Annette g Henrik Sloth, Anne Marie og
Morten Vestergaard, Rikke Magnusson og Jacob Hansen

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

