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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 797 

    

Næste uge: 
28. oktober 

 

29. oktober 

30. oktober 

31. oktober 

 
Lærermøde 

Fyraftensmøde 8.kl. (kl.17-18) 

Bestyrelsesmøde 

Om-fotografering 

Halloweenfest 

Mærkedag: 
25. oktober 

28. oktober 

 

 

 
Laura J  8.kl. 

Melissa  1.kl.  

Frederikke  3.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Omfotografering – 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. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

9.klasse erhvervspraktik 
Her i uge 43 har vores 9.klasser været i erhvervspraktik som et led i deres afklaring 

mht. i hvilken retning de unges fremtid skal gå  - dette er en af de få muligheder de unge 

har for at komme i direkte kontakt med arbejdsmarked – her ser og oplever de, hvordan 

livet foregår inden for den branche den enkelte nu har valgt og forhåbentlig er dette 

med til at give en pejling på om det valgte er noget de skal videre med.  

Hans 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Halloween Græskar !!     
Skolen har købt græskar til 0. kl. og til pynt om aftenen - samt nok til de familier som for 

en billig pris (15 kr.) gerne vil have en med hjem.  

Hvis I gerne vil stå og skære et græskar med din far og mor, har skolen kniv, som kan 

lånes af Clark fra kl. 19-20.  

Hvis man vil tage sit kunstværk med hjem, eller bare have en græskar i ikke skåret 

tilstand, kan man også finde Clark mellem 20-21 og betale de 15 kr. 



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!  

 

 

 

 

 



 

En dejlig uge er ved at være ved vejs ende. Vi håber alle har haft en skøn efterårsferie, 

fuld af en masse hygge og gode oplevelser.  

Et nyt ansigt har været at finde i Spireloppen i denne uge – 

Mikael er blevet taget rigtig godt imod og har fået spillet en 

masse hockey, stikbold og høvdingebold med børnene.  

Efteråret har for alvor meldt sin ankomst – vi har samlet 

smukke blade i skovbunden og lagt i pres.  

Vi har nydt et par enkelte varme solstråler, men vores udedag 

blev dog ret våd og det endte med hygge og kartofler med 

ketchup indendørs.  

De fleste garderober er gjort efterårsklar, men vi må dog stadig tage nogle diskussioner, 

om jakker er nødvendige eller ej. Vi har den politik at jakker er nødvendige, uanset hvad, 

på denne tid af året. Solen og masser af aktivitet kan gøre det svært at vurdere hvornår 

man har behov for en jakke. Vi opfordrer børnene til at tage jakker på, men vil hellere 

bruge tiden på noget andet end unødvendige konflikter omkring jakker.  

Vi fik afholdt cafemøde med 3. klasses drenge, som blev taget med på en drømmerejse 

sammen med Pernille. Grundet sygdom blev cafemødet torsdag med 1. klasses piger aflyst 

og udsat til næste uge.  

Husk, at der er legetøjsdag og forældrecafe på fredag den 31.oktober.  

Rigtig god Weekend her fra Spireloppen  

 

(Stemningsbilleder fra morgen-SFO) 

 


