
21. november 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 801 

    

Næste uge: 
23. november 

24. november 

 

25. november 

 
 

27. november 

 
Udlejning baunen 

Maria (sfo) ferie hele ugen 

8.-9.kl. projektuge 

Lærermøde 

Ansættelsessamtaler  
(Skovbørnehaven kl. 16.30) 

Projektfremlæggelse 

Bestyrelsesmøde 

 

Mærkedag: 
25. november 

28. november 

 

 

 
Mathilde  2.kl.  

Morten  7.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Vi er så heldige, at Helle Drews er hos os i praktikforløb frem til udgangen af februar 

2015, Helle har malet og ordnet vores PMU-lokale og er nu sammen med Stig i gang med 

istandsættelse af vores kælderlokaler.  

Helle vil også kunne ses i andre funktioner på skolen. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK: 

Sæt kryds i kalenderen den 12. december 2014 hvor indskolingens piger går Lucia-optog i 

baunen til morgensang. 

 

 



NU er det (snart) jul… 
 

December nærmer sig med hastige skridt og de første små insisterende kravlenisser er 

allerede dukket op. 

 

Vi skal selvfølgelig også jule igennem på vores skole og det betyder at vi starter 

pakkerindsamlingen til Danmarks længste, største og flotteste PAKKEKALENDER. 

 

Vi håber, at alle har lyst til at deltage og medbringe en, smukt indpakket gave, som skal 

koste 15 – 20 kr.  

Det skal være en gave som både drenge, piger børn og voksne – og- du selv vil blive glad 

for.  

Vi vil bede jer om at undgå slik, chokolade og lign., da der er mange børn som ikke kan tåle 

sukker. 

 

De dejlige gaver skal være afleveret absolut senest til gruppelærer 

torsdag den 27. november 2014. 
 

Skolens chefpakkeophænger Stig, sørger for at pakkerne kommer fint op at hænge 

under loftet på den lange gang ned mod Baunen. 

 

Hilsner fra lærerne 

             

 

 
 

 

 

 



TÆNK NU HVIS ….. 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo alligevel -  så kommer den 

ofte bag på os – SNESTORMEN. 

 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

  

 

 TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for undervisning.  

 

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første omgang 

til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at ringe. Her vil det 

så vidt muligt også blive meddelt, om skolen er åben for pasning. 

 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens hjemmeside 
 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Hans                                                



 

Det dufter i hele hytten af søde sager – det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der 

bliver produceret lækre bolsjer i store mængder i disse dage.  

Bolsjerne kan købes til gode priser og på den måde kan julegaverne nemt klares i næste 

uge til forældrecafeén.  

Husk at det samme dag, altså fredag den 28. november, også er legetøjsdag. 

Forældrecafeen er fra kl 14.00 – 15.30.  

 

Udedag: I denne uge havde vi en skøn udedag. En næsten vindstille dag med masser af 

frisk luft. Vi fik gang i bålet og der blev lavet sjove spaghettier med pølser på.   

På denne tid af året er det ikke altid 

sikkert at vi kan gennemføre vores 

udedag, så når vi endelig har 

muligheden, er det simpelthen så 

skønt.  

Men kulden har også meldt sin 

ankomst, så det er også ved at være 

tid til hue og vanter og nogle gode 

varme støvler.  

 

 

 

 

 

 

Cafemøde: I denne uge har bh.kl.’s piger haft en rigtig god snak om, hvordan man skaber 

en god legekultur, hvor det, at være gode ved og kunne lytte til hinanden er i fokus.  

 

I næste uge torsdag er det drengene fra 2 klasses tur. 

 

 

Rigtig god weekend  
Spireloppen 

 


