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Skolegang fra på mandag 

Som I sandsynligvis har set i dagspressen, ser det ud til, at vi fra på mandag den 23. november må 

vende tilbage til skoledagen, som den var inden nedlukningen af Nordjylland for to uger siden. Det 

glæder vi os meget til😊 Det forlyder dog også, at der kommer flere informationer, hvilket vi 

forventer vil ske i løbet af i aften eller i morgen. I hører derfor fra os igen i morgen, hvor vi 

forhåbentlig er blevet klogere på, hvordan skoledagen helt konkret bliver. 

 

Julepakker i klasserne 

Julen sig nærmer, og vi vil også i år gerne udveksle pakker i klassen. Det foregår på den måde, at 

børnene i klassen på skift i løbet af december måned får en lille pakke. Hvert barn bedes derfor 

senest d. 30/11 medbringe en pakke til en værdi af maksimalt 25,- kr. Vi beder om, at pakkens 

indhold kan bruges af både drenge og piger. 

(Ovenstående gælder ikke for 8/9. klasse. Thea har en anden plan for klassen!) 

 

Klasserne 

 

 

SFO 

Husk deadline for tilmelding til julestue er i morten – tilmelding i SFOen eller på 

peter@vilstedfriskole.dk 

Er man tilmeldt SFO og går i 3. klasse og opefter, kan der bruges klippekort – som naturligvis også 

kan bruges til vores juletur (Aars Bio) mm. 

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 21. november:  

Jens og Mette Jensen, Alex Andersen, Stina Hintze og Richard Grøn, Maria og Lars Jensen, Viktorija og Tomas Tes, 

Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Kikki Bang og 

Rasmus Hauthorner, Lykke Søndergaard og Tobias Boje 
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  Vilsted Friskole 

 

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge        

 

 

 

Lørdag d. 28. november: 

Line Torp og Lars Roed, Pernille og Allan Maansen, Jesper Kjær Jensen, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Sine og Nick 

Iversen, Karina og Kenneth Christensen, Peter Olesen og Cindie Pedersen, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte 

Vendelbo og Morten Kapel, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Stine Nielsen og Allan Hansen, Didde og Christian 

Gregersen 


