
23. oktober 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 838 

    

Næste uge: 
 

24. oktober 

 

27. oktober 

28. oktober 

 

29. oktober 

30. oktober 

31. oktober 

 

 

 
 

Personaledag 

Udlej. Baunen 

Lærermøde 

Bestyrelsesmøde 

HL kursus 

HL + HB kursus 

Halloween-fest kl.17.30 

Udlej. Shleters  

Mærkedag: 
 

24. oktober 

25. oktober 

28. oktober 

 

 
 

Mads  3.kl.  

Laura J  9.kl.  

Melissa  2.kl.  

Frederikke  4.kl.  

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Vi har lus på skole 
Tjek venligst jeres børn i weekenden. 

 
 

 



Fredag den 30. oktober 2015 

Kl. 17.30 til 21.00 

Skolens store Halloween fest. 

Alle familier er inviteret til fælles buffet bord kl. 17.30, hvor alle 

medbringer en madret (nok til jeres familie + 1 ekstra) 

Husk egen service 

Der sælges vand, the, kaffe og kage  

(Så husk lidt lommepenge – små-mønter) 

 

Der vil være forskellig aktiviteter såsom: 

Monster sminke (15 kr for at blive sminket) 

Natløb (udendørs) 

Edderkoppespind 

Diskotek 

 

I må gerne være udklædt og der vil være belønning til bedste udklædte 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 klasses elever og forældre står for dette gyselige 

arrangement 

 Vel mødt til Halloween festen 

 

NB: HUSK SMÅ-MØNTER – til køb af kage – kaffe – sodavand. 

 



 
 



 



 

Efter en skøn efterårsferie, er der igen masser af liv og 

aktivitet i SFO’en.  

 

Vi startede ugen med fint solskin og flot sensommervejr, hvor 

der blev leget og hygget udendørs. 

 

Der blev blandt meget andet leget restaurant, hvor der var 

kaffe, te, suppe og sandkage. Der var kun adgang for voksne. 

Restauranten havde det fine navn: Restaurant spis bare løs 

 

Sidst på ugen har det været lidt mere øv vejr med regn og 

blæst vi trak indendørs, hvor der blev spillet Hockey, badminton 

og stikbold i Baunen.  

Andre trak i udklædningstøjet og legede fine damer og mænd.                                                    

   Nogle af børnene har leget små gartnere, de har gravet hul og 

   har fået plantet et nyt Lindetræ foran SFO mellem bussen og  

   cementbordene. 

 

Nu da det snart er Halloween har, der været gang i gys og spas 

værkstedet, hvor der blev lavet fine 6benet edderkopper, 

edderkoppespind og græskar. 

 

Vi er så småt gået i gang med, at producere julegaver. Maria og 

børnene har allerede i denne uge lavet små hemmeligheder. 

 

   Vi har i ugens løb, som tilbehør til eftermiddags maden fået 

   dejlige  saftige pærer. Vi siger tusind tak for pærerne til Malou  

   fra 1. klasse og hendes far og mor. 

 

I næste uge er der cafe- møde for 2. klasses pigerne tirsdag og 

for 1. klasses pigerne om torsdagen. 

 

I dag fredag skal der spændes med musklerne, vi tager på 

drengetur med 2. og 4. klasse, hvor vi skal klippe pil, som vi skal 

bruge til at flettet vores nye hegn med ved bålpladsen.   

 

Hvis vejret arter sig i dag vil de resterende børn og voksne i 

SFO’en hygge med bål og snobrød. 

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen       


