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P-pladsen ved Storkereden 

…har været lukket de seneste måneder pga. Corona. Det er blevet besluttet, at den fortsat er lukket 

i tidsrummet kl. 7.30-14.30 på alle skoledage, men at den ellers er åben – dog kun for Storkeredens 

forældre. 

For jer, der afleverer børn tidligere end kl. 7.30 om morgenen, kan det derfor være 

hensigtsmæssigt, at I benytter den ”gamle” P-plads over for skolen og følger jeres barn over vejen 

til skolen. Afleverer man efter kl. 7.30, vil vi fortsat bede om, at man benytter Buus’ P-plads. 

Når man henter sit barn, beder vi om, at man benytter den ene af de to P-pladser. 

 

Musikskole 

Det er dejligt, at så mange har meldt sig til😊 I får tiderne på mandag. 

Hilsen Kasper 

 

Fødevareallergi 

Vi ved, at en del af vores børn lider af fødevareallergi. Da vi med jævne mellemrum serverer mad 

for vores børn, vil vi gerne, at I forældre giver besked til klasselæreren, hvis jeres barn har 

fødevareallergi. For en sikkerheds skyld beder vi om, at alle forældre til børn med fødevareallergi 

giver besked - også selvom I har gjort det tidligere. 

 

Fripladstilskud 

Der er ansøgningsfrist i morgen fredag d. 4. september! 

 

Vi har børneorm så vær opmærksomme! 

 

Klasserne 

7.-9. klasse: Vi skal til O-løb i Jenle Plantage på torsdag d. 10. september kl. 8.30-12.30. Husk en 

god, stor madpakke, drikkedunk og idrætstøj efter vejret. 

SFO 
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Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge        

Forældrerengøring 

Lørdag d. 5. september: 

Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Heidi og Kim Buus, Rikke og Søren Torp, Tina Poulsen og Thomas Hedegaard, 

Maja Madsen og Kim Pedersen, Morten Bøge og Pernille Riis, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Claudia og Bogdan 

Azamfirei, Cille Gram og David Hundahl, Lotta og Dennis Hornbech Rahr, Tanja og Ole Jensen 

 

Lørdag d. 12. september: 

Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Camilla og Brian Nielsen, Janne og Lene Bannebjerg, Annette og Jeppe 

Andersen, Camilla og Sune Kjær, Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tina og Allan Johansen, Gitte 

og Per Hedegaard Jensen, Lene og Lars Møller, Martin Laursen og Eva Hansen 


