
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 50, 2020  

Musical er flyttet 

På grund af Corona-situationen har vi valgt at flytte vores musical til uge 19 og 20 i stedet for uge 

9 og 10. Festaftenen bliver torsdag d. 20. maj. 

I uge 9 følger vi almindeligt skema, og i uge 10 har vi i stedet den emneuge, som vi havde planlagt 

til afholdelse i uge 20. 

I får nærmere info, når vi nærmer os😊 

 

Lærerkursus 

Vi mangler stadig en del lærere til 4.-5. februar, når personalet tager på lærerkursus. Så hold jer 

ikke tilbage, men send en mail til mail@vilstedfriskole.dk, hvis du har mulighed for at hjælpe. 

 

Tak til Nicolai 

På tirsdag har Nicolai overstået sin praktik hos os. Vi ønsker Nicolai tillykke med veludført arbejde 

og ønsker ham held og lykke fremover😊   

Klasserne 

0.-2. klasse: HUSK at have en limstift og en saks med i penalhuset sammen med blyanter, 

viskelæder mm. 

3.-4. klasse: På tirsdag i tema tager vi afsted til Aalborg. Vi skal til Gråbrødre Kloster Museet som 

afslutning på vores emne om historiske kilder. Sørg for god madpakke + vamt tøj. 

(Hvis de nye Covid-19-restriktioner, som meldes ud på et pressemøde senere i dag, hindrer 

gennemførelse af turen, giver vi besked snarest muligt.) 

Hilsen Lea og Pernille 

4. klasse: Der er nyt link på hjemmesiden til ToDo matematik. 

7.9. klasse: Vi er så småt i gang med forberedelserne til projektugen i uge 1-2. Emnet er 

”Forandringer”, og eleverne har i grupper valgt underemner. Vi sender mere info ud før juleferien. 

Med venlig hilsen Lea og Thea 

SFO 
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  Vilsted Friskole 

 

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge        

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 12. december:  

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 Lasse Uhrbrand, Lotta og Dennis Hornbech Rahr, Tanja og Ole Jensen 

 

Lørdag d. 19. december: 

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 


