
31. oktober 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 798 

    

Næste uge: 
1. november 
 

3. november 

 
Pædagogiskdag  
(hele personalegruppen) 

Udveksling Sydslesvig - her 

Mærkedag: 
4. november 

5. november 

 

 

 
Alberte  9.kl. 

Sofus  4.kl. 

Palle 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Halloween-aften 
Vi ønsker alle velkommen til en super (u)hyggelig Halloween-aften i aften kl. 17.30 til 

fællesspisning og (u)hygge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Blå overtrækssutter” 
Nu er efteråret begyndt og dermed en del mere ”vådt” vejr til følge – 

det gør, at når man kommer som forældre eller besøgende udefra skal 

være opmærksom på at bruge vores blå ”overtrækssutter” ( som findes 

lige ved indgangsdøren i indgangspartiet) til fortøjet eller tage fodtøjet 

af inden man begiver sig videre ind på skolen.   

Vores børn og ansatte benytter indesko eller er på strømpesokker  -  så samlet set  er 

det en stor hjælp og en del rare at færdes på skolen hvis vi kan undgå at ”slæbe” for 

meget skidt med ind udefra.  

Hans 



 

Udveksling – Sydslesvig. 

I ugerne 45, 46 og 47 er der 10 af eleverne fra vores 6. klasse der har udveksling med 

børn fra Sydslesvig – man er henholdsvis en uge på besøg i Sydslesvig og har 

efterfølgende et barn dernede fra på besøg en uge her – det er glædeligt at så mange af 

vores børn/familier har lyst til at være en del af dette samarbejde/kulturudveksling. 

 

                        
 

 

 

 

 

Glemmetøj 
Der er ved at have samlet sig en hel del glemmetøj i glemmekassen ! – kig om det evt. er 

noget af jeres der ”gemmer” sig der. 

 

 

         
 

 

 

 

 
 

 



Hørve læser. 
Vi vil gerne tilskønne til at deltage i initiativet ”Hørve Læser”  

 - det kunne gå hen at blive helt spændende ! – se vedlagte folder ! 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



Kære alle 

Det er tid til at introducere din klasse for cykelkaninen Ludvig og hans lidt glemsomme 

ven Panda Poul. Print postkortet, del det ud i klassen – og få jer en snak om synlighed. 

I kan også tage lygtequizzen og finde ud af, hvor meget I ved om lygter og reflekser. 

Hele klassen kan vinde lysende overraskelser, hvis I quizzer inden 1. december. 

 

 
 

http://cyklistforbundet.us2.list-manage.com/track/click?u=7d8ee1dd4ad8683cdcc294545&id=d586815bcc&e=d58f2be7dc
http://cyklistforbundet.us2.list-manage2.com/track/click?u=7d8ee1dd4ad8683cdcc294545&id=b15eb55915&e=d58f2be7dc


 

 

I Spireloppen nyder vi det smukke efterår og de sidste varme solstråler.  

Vi har i ugens løb lavet hyggelige lanterner med efterårets farverige blade, som vi fik 

samlet ind i sidste uge. 

 

I køkkenet har der også været travlt med bollebagning til 

fredagens forældrecafé. 

 

Efterlysning: Da vi snart skal i gang med at støbe lys og kreere 

juledekorationer efterlyser vi lysstumper og nips.  

 

SFO-folder: Vi håber alle har modtaget vores nye SFO-folder.  

Skulle vi have misset nogen, kan man nu downloade folderen på 

hjemmesiden og vi står klar, hvis der er spørgsmål  

 

Cafemøde: Vi fik i denne uge afholdt cafemøde med 1. klasses piger – og i næste uge 

torsdag, er det 1. klasses drenge. 

 

Diskofest: På tirsdag afholder vi vores årlige diskofest.  

Så festtøjet skal findes frem, kammen i håret og 

danseskoene skal kridtes.  

Vi glæder os til en skøn fest.  

 

 

 

Hav en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen  


