Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 4, 2019
Lektiecafé!
Vi har stadig lektiecafé hver torsdag kl. 14.15-15.00. Det er Frida og Caroline fra 7.
klasse og Freja S. fra 6. klasse, der står for den. Elever fra alle klassetrin er
velkomne😊
Opladning af PC og lignende.
HUSK at alle, der anvender PC, tablet eller lignende i forbindelse med
undervisningen skal huske at oplade den hjemmefra.
Trafik foran skolen om morgenen.
Det er desværre stadig et stort problem, at mange forældre parkerer på vejen eller i
indkørslen ved SFO’en om morgenen, når de afleverer børnene. Der opstår farlige
situationer for både børn og voksne, når biler, lastbiler, traktorer og andre køretøjer
skal ud og ind mellem biler, børn og forældre. Så jeg vil igen bede jer forældre om
IKKE at parkere på vejen foran skolen på Troldbjergvej eller i indkørslen ved
SFO’en. Benyt i stedet skolens parkeringsplads. Tak.
Forældremøde for kommende miniSFO-forældre!
HUSK at vi holder møde på tirsdag d. 29/1 kl. 18.30-19.30. Tilmelding til Sonja på
mail@vilstedfriskole.dk. Vi glæder os til at se jer😊
Klasserne
7.-9. klasse: På tirsdag den 29/1 tager vi på tur til Aalborg. Vi skal på historisk
museum og på byvandring. Vi er hjemme før kl. 14.00. HUSK madpakke + praktisk
og varmt tøj. Hilsen Thea og Pernille
Fritternyt!
Mette Andersen er desværre sygemeldt indtil videre. Indtil Mette er tilbage,
vikarierer Sonja som SFO-leder.
Rengøring lørdag d. 26/1:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Mette og Jens Jensen, Maja og Kim
Madsen, Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og
Karl Larsen, Lotta og Dennis Rahr, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. 2/2:
Peter Olesen og Cindie Pedersen, Kristina Sahl, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie
Wellejus og Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente
og Martin Bloch, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga
og Søren Brun

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en god uge:-)

