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Informationsbrev uge 48, 2021 

 

Julefesten den 9. december 

På grund af corona-situationen kan vi som tidligere udmeldt ikke forsvare at afholde julefesten, 

som vi plejer. Vi arbejder på en virtuel model – nærmere info udkommer snarest. 

 

Lærerkursus 27.-28. januar 

Vi forventer at kunne tage på lærerkursus den 27.-28. januar, og vi håber derfor, at der er nogle af 

jer forældre, som kunne tænke sig at være lærer for en dag eller to. Hvis I har mod på det, må I 

meget gerne kontakte Sonja på mail@vilstedfriskole.dk 

 

Kalender 

3/12 – Bestyrelsesmøde 

5/12 – Lucia i kirken kl. 11.00 

8/12 – Julestue for fritterbørn 

18/12 – 2/1– Juleferie 

12/1 - Bestyrelsesmøde 

20/1 – Vilsted synger 

 

 

Klasserne  

0-2. klasse: En lille bøn til jer. Vores garderobe er pt. fyldt med overtøj, men mange har ikke 

deres net med, og tingene kommer derfor ikke på plads. Det vil være en stor hjælp, hvis I sender 

nettene med i skole samt sørger for rigeligt med skiftetøj (strømper, vanter, huer, bukser mv.). 

3/4. klasse: I tema arbejder vi lige nu med vores boligs udvikling fra telt til hus. I den forbindelse 

skal vi på tirsdag bygge et hus med stråtag. Så hvis der er en, der har mulighed for at tage en pose 

halm med, vil det være super dejligt😊 Hilsen Pernille 

5/6. klasse: Madkundskab  

På mandag skal vi bage julesmåkager. Husk derfor kagedåse og madpakke. 
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Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer  

en rigtig god uge       

SFO 

Igen i år deltager SFO´en i “Bag for en sag”, hvor vi sælger kager til fordel for 

Børnetelefonen/Børns vilkår. I år kommer det til at foregå på den måde, at vi bager pebernødder i 

SFO´en og sælger dem i skolegården tirsdag den 14/12 fra kl 13:30 - 16:00. 1 pose koster 20kr, 

og pengene går ubeskåret til Børns vilkår. Der kan betales både med Mobilepay og kontant :-)  

 

Nu hvor vi desværre har måttet aflyse bedsteforældredagen, holder vi i stedet julestue for børnene 

onsdag den 8/12 fra børnene har fri fra skole og til kl.15:30. Vi hygger, spiser æbleskiver, laver 

juledekorationer og klipper guirlander. Børnene må meget gerne selv have et lys med, og 

pynteting til dekorationen. Ler og gran sørger vi for. 

 

Forældrerengøring 

 

Lørdag d. 4. december:  

Andreas og Maria Lynnerup, Sandra Steeltoft og Jan Frank, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie Wellejus og 

Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch, Katrine Jensen 

og Martin Andersen, Rikke Dunker og Kim Nielsen, Mette og Henrik Buchardt, Britt Christoffersen og Sonny Sahl 

 

Lørdag d. 11. december: 

Jens og Mette Jensen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje, Alex Andersen, Stina Hintze og Richard Grøn, Maria og 

Lars Jensen, Viktorija og Tomas Tes, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne 

og Henrik Bang, Kikki Bang og Rasmus Hauthorner, Nanna og Marc Mikkelsen 


