
10. oktober 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 796 

    

Næste uge: 
Uge 42 
11. oktober 

 
 
Uge 43 
20. oktober 

 

22.-23.oktober 

23.oktober 

24. oktober 

 
 

Børnenes efterårsferie - 

Skole og SFO lukket. 

 

 

9.kl. praktik – uge 43 

Palle fri hele ugen 

Helle kursus i Køge 

Hans kursus i Køge 

6.kl. forældrerengøring 

Mærkedag: 
12. oktober 

 

14. oktober 

16. oktober 

17. oktober 

18. oktober 

19. oktober 

20. oktober 

21. oktober 

22. oktober 

 

23. oktober 

24. oktober 

 

 
Valdemar  3.kl. 

Silje  4.kl.  

Mira  6.kl.  

Jakob 5.kl.  

Jeppe  4.kl.  

Dinie skov.bh. 

Alberte  bh.kl. 

Elena  2.kl. 

Malte  1.kl. 

Silje  1.kl.  

Philip  7.kl. 

Alexander  6.kl. 

Mads  2.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig efterårsferie. 

Vi ses igen mandag den 20.oktober 2014. 

 

 

 
 



 

 

 

Friskolernes dag og PMU-ugen. 
I år havde vi valgt at efterårets PMU-uge skulle afsluttes på Friskolernes dag lørdag den 

04. okt. 2014. 

Vi havde en rigtig god PMU- uge hvor børnene fik arbejdet med emnet ”danske sange”, 

der kom rigtig mange fine fortolkninger/produkter på de udvalgte sange og mange elever 

blev klogere på, hvad sangene egentlig handlede om. Lørdagens afslutning på Friskolernes 

dag som vi holdt som ”åbent hus” med både indendørs og udendørs aktiviteter var 

velbesøgt (især de første par timer) af forældre, familie og ude fra kommende der gerne 

ville se og opleve skolen. 

Vi fik vist et godt billede af skolen og vi har fået flere henvendelser om optagelse på 

skolen/børnehaven – tak for deltagelse og opbakning! 

Hans 

 
 

               
Filmoptagelse med 1. og 6. klasse.     En pige gik i enge 

 

 

                 
Musikvideo til ”Marken er mejet”  Filminstruktør tjekker optagelser 

 



                        
Jens Vejmand      Væg avis fra 1. og 6. klasse 

 

               
 

              
 

Omfotografring – Dansk Skolefoto. 
 

Torsdag den 30.oktober 2014 kl.09.00 – til ca.kl.11.00  

Husk at medbringe billeder som I ikke ønsker at beholde. 

 

Kontoret. 

 

 



 

       Det er mig der er den nye pædagog i Spireloppen. 

 

Jeg hedder Mikael er 39 år er gift og har en datter på 4 år. Jeg har 19 års erfaring 

inden for pædagogfaget og har været uddannet pædagog i 9½ år.   

Jeg har stor friskoleerfaring, da jeg tidligere gennem 7 år har arbejdet på friskole.   

Jeg har bl.a. arbejdet som SFO, skole- og primærpædagog i indskolingen.  Dertil har jeg 

arbejdet som idræts- og AKT lærer og været lærervikar i fagene dansk, matematik, og 

natur/teknik.  

Mine kompetencer er bl.a. inden for idræt, leg, bevægelse, natur, udeliv og kreativitet. 

Jeg glæder mig meget til, at blive en del af VHF og ser frem til samarbejdet med 

kollegaer og forældre. 

 

Med venlig hilsen og ønske om et godt samarbejde. 

Mikael 

 

 

Vigtig information til 6. og 7. klasse 
Vi har fået tildelt vores haltider til vores Sundhed og bevægelses-timer, start i uge 43. 

Timerne ligger sådan at 6. og 7. klasse tirsdag og onsdag skal gå til hallen når det 
store frikvarter starter kl.11.35. Vi har nemlig allerede hallen kl. 12.00.  

Vi spiser madpakker ved/i hallen efter timen, og følges ad tilbage til skolen, med mindre 

klassen har fri herefter. 

Mads Valther 

 

 

Barsel – Pauline. 
Nu nærmer tiden sig, hvor Pauline skal gå fra på barsel (efter uge 43). 

I barselsvikariatet er Alex Svendsen ansat, som sidst har været barselsvikar for Mads 

her lige efter sommerferien.  Alex har også tidligere hjulpet os, så hun kender stedet og 

dagligdagen.  

Alex overtager stort set hele Paulines skema kun med undtagelse af fortælletimerne i 

2./3. klasse som vores nye mand i SFOen Mikael vil overtage. 

Vi ønsker Pauline held og lykke med sin barsel og ser frem til et godt samarbejdet  med 

Alex. 

NB. 8.+9. kl. se ugebrev uge 41 vedr. ovenstående! 

 



Nu sker det snart!  
Fredag den 31. oktober 2014 kl.17.30 

er skolens store Halloween Fest! 
 

Alle familier er inviteret til fælles buffet kl. 17.30.  
Kom med en ret (nok til jeres familie + 1).  
Der sælges vand, øl og kage, så tag lidt lommepenge med. 
(Husk egen service!) 
Inde på skolen vil der være  

Hyggelig spisning og afslappede samtaler. 

 

Udenfor vil der foregå diverse  
uhyggelige ting: 
Monster-sminke 
Natløb 
Edderkoppespind (skattejagt) 
Hekse-køkken 
 
 
 
At blive sminket koster 15 kr. – de andre aktiviteter 
koster ikke noget. 
 
8. og 9. klasse elever og forældre står for dette 
gyselige arrangement.  
 

Man må meget gerne 
klæde sig ud. 

 
 

Vel mødt til 
Halloween-aften!  

 

 

 

 

 



 

 

SÅ er det tid til at bruge cykellygter ! 
 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

 

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil 

typisk være pedalreflekser 

 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. 

Vær opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Hvad skulle denne kæmpe kran mon på Friskolen ?? 
 

 
Onsdag morgen fik skolen besøg af TDC og denne kran. 

TDC skulle undersøge mobildækningen i vores område – så hele onsdag formiddag var den 

36 meter oppe i lufte for at ”fange” mobil signaler. 

 

 

På trods af varme solstråler, har det smukke efterår meldt sin ankomst. Det har været 

et par travle uger i Spireloppen, men ikke desto mindre fantastiske. 

 

Bag for en Sag:  

I går afsluttede vi Bag for en Sag med en rigtig hyggelig cafe, hvor 3. /4. klasse endelig 

fik fremvist- og solgt deres flotte kager.  

Trods en turbulent og måske, for nogen, forvirrende start, fik børnene helt sikkert taget 

revanche og kommet i mål. Tusind tak til alle for den flotte opbakning. Det var helt 

sikkert en succes. 

 

  

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det flotte beløb, som går til Børnetelefonen: 

Kr.2190,00  

Vi glæder os allerede til næste år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julegaver: Som tidligere skrevet, efterlyser vi syltetøjsglas i alle afskygninger. Vi tager 

også gerne imod gamle magasiner og ugeblade. 

 

Cafemøder: Husk at vi efter efterårsferien afholder cafemøde med 3. klasses drenge 

mandag den 17.oktober 2014 fra kl.13.00 til 13.45.  

Torsdag samme uge forsøger vi med 1. klasses piger fra 12.15 til 13.00. 

 

Nyt ansigt: Efter efterårsferien dukker der et nyt ansigt op i SFO’en.  

Vi glæder os til at tage imod Mikael, vores nye medarbejder og ser frem til et super godt 

samarbejde. 

 

 

Vi ønsker alle børn og deres familier en herlig efterårsferie. 

Spireloppen 

 

 


