
28. november 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 802 

    

Næste uge: 
30. november 

01. december 

 

 

02. december 

 

 
Udlejning Baunen 

Juleemnedag fra kl.08.05-

13.00 

HK – fri  

Lærermøde 

 

Mærkedag: 
29. november 

02. december 

 

 

 
Dag bh.kl. 

Gustav 6.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

HUSK: 

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

baunen til morgensang. 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Velkommen til Lasse Damgaard, som vi netop har ansat som den 6 pædagog i 

skovbørnehaven. Lasse er 50 år og kommer fra Nykøbing Sj. 

Vi glæder os til Lasse starter den 1. januar 2015. 

 

 



 

 

Juleemnedag mandag den 01.december 2014. 
 

På mandag træder vi alle ind i julemåneden, og kan det gøres 

bedre end at lægge ud med en juleemnedag? Nej vel:-) 

 

I år er temaet juleaktiviteter i det fri. Vi glæder os til, at skolen skal syde og boble af 

spændende aktiviteter udenfor, så vi rigtig kan fornemme, at der er julerier i gang på 

VHF. 

 

Alle børn møder 8.05 til 13.00 denne dag. 

 

Efter morgensang vælger børnene sig ind på det værksted, de gerne vil være på, og hvor 

der ligeledes er plads. I løbet af dagen kan man nå igennem flere af de værksteder, som 

der tilbydes.  

Værkstederne vil blive præsenteret til morgensang af de pågældende lærere, så slå lytte 

bøfferne godt ud. 

 

Værkstederne summer indtil frokostpausen. Herefter går alle børn i egen klasse med 

deres hjemgruppelærer. 

 

Dette er jo en af vores særlige dage, så hvis der er nogen af jer forældre, som kan byde 

ind med en hjælpende hånd og har lyst til at være med denne dag,  

Så kontakt endelig jeres barns gruppelærer.  

                                                                                                 

NB: HUSK – varmt tøj. 

 

Julehilsener fra lærerne. 

               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Svømning  

 
- 4. og 5. klasse. 

 
 

I uge 2, altså umiddelbart efter juleferien, starter vi med 
svømmeundervisning for 4. og 5. klasserne. 
Undervisningen vil foregå hver torsdag i de normale sundhed og 
bevægelsestimer og vil strække sig frem til og med torsdag i uge 13, - 
altså lige før påske.    
 
 
Vigtige oplysning: 
 

- Det er påkrævet, at alle skal i bad og vasker sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. – Hvis man 

skulle glemme har svømmehallen noget man kan og skal låne.  
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at 
børnene ikke får noget spisefrikvarter. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager hjem til kl. 13.50.  
 
 

- Underviserne vil være: Chenny, Hans og Thomas. 
 
På svømmelærernes vegne 
Thomas 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Terminsprøver 9.klasse december 2014 

Uge 50 
 

 

9.klasse har fri umiddelbart efter prøvens afslutning mandag til torsdag – fredag er en 

almindelig dag efter almindeligt skema 

8.klasse er i fysiklokalet tirsdag-torsdag 

 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Fra bestyrelsen. 

 

Budgettet 2015 er blevet udarbejdet og det ser ud til, at der er en god balance.  

 

Vi har en god belægningen i vores Skovbørnehave, så derfor har vi netop ansat den 6. 

pædagog - Lasse Damgaard.  

Velkommen til Lasse som starter i det nye år. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er tre ledige pladser i kommende bh.kl.  

Ydermere har vi et par pladser i 1. og 2. klasse, og en enkelt i nuværende bh.kl. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Nille Ravn 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Samfundsfag / 

historie 

Mundtlig 

Lokale: 

 Fys. + spec.uv. 

 

Matematik 

Færdighed + 

problem 

Lokale: 

8.+9.klasse 

Skr. Tysk 

 

 

Lokale:  

8.+9. klasse 

Skr. engelsk 

 

 

Lokale: 

8.+9.klasse 

Alm. skema 

Individuel tid 

 

Kl. 9.00-13.00 Kl. 9.00-12.00 Kl. 9.00-12.00  

Tilsyn: CL Tilsyn: 

DD (kl.9-10) 

PA (kl. 10-11) 

HB (kl. 11-12) 

 

Tilsyn: AS 

HB/NR 

(pauser) 

Tilsyn: DD 

HB/NR 

(Pauser) 

 

  Vikar for AS 

(8.kl) kl.10.05-

11.35 :CL 

  



Pakkekalender 
”Madam blå” er nu fyldt med navne på alle de børn som har lyst til at være med og har 

afleveret en pakke til vores ”morgenpakkekalenderleg” . 

HVIS du helt har glemt at aflevere en pakke og har meget lyst til at være med, kan du 

stadig nå det, men SKYND DIG  - vi starter legen på mandag. 

Du kan aflevere din pakke til Nille. 

 

 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Skolens kalender på hjemmeside 
Vi beklager meget, men skolens kalender på hjemmesiden er desværre midlertidigt 

 ”ude af drift”, vi arbejder meget ihærdigt på sagen og håber snart at finde en 

løsning.  

Se aktivitetskalender fra ”den gule folder”. 

 

Aktivitetskalender 2014/2015 
December 2014  

1. Juleemnedag 

2. Lærermøde 

8. 9. kl. Terminsprøver + 6.-7.kl. projektopgave  

17. Bestyrelsesmøde 

18. Juleemnedag + Julevolley 

19. Juleafslutning + Julefrokost (personalet) 

Januar 2015  

5. I skole igen 

6. Lærermøde 

7. Civilt bestyrelsesmøde 

9. Bestyrelsesmøde (civilt) 

12. Spireloppen – musikfestival starter 

20. Lærermøde 

22. Spireloppe – musikfestival afslutning/Show 

25. Teater 0.-4.kl. + Bestyrelsesmøde 

29. Bestyrelsesmøde 

29. Musikaften 

Februar 2015  

3. Lærermøde 

5. Fastelavn 

9. – 13.           Uge 7 Vinterferie 



17. Lærermøde 

25. Teater 0.-4.kl. + Bestyrelsesmøde 

Marts 2015  

2. Fælles emne ”Grundtvig” uge 10 

9. Fælles emne ”Grundtvig” uge 11 

10. Lærermøde 

13. Café-aften 

16. Fælles emne ”Grundtvig” uge 12 

17. Lærermøde 

21. Pæd. dag  

23. 8.kl. brobygning 

25. Bestyrelsesmøde 

28.-. Påskeferie 

April 2015  

7. I skole igen + Forældremøde ml.gr. 

13. – 17. 7.kl. til Slovenien 

14. Lærermøde 

22. Generalforsamling 

28. Lærermøde 

29. Bestyrelsesmøde 

30. Spireloppen forestilling 

Maj 2015  

1. St. Bededag - Fri 

4. Skr. prøve – Diktat og læseprøve 

5. Skr. prøve – Matematik -færdig 

6. Skr. prøve - Stil 

7. Skr. prøve – Matematik - problem 

8. Skr. prøve – Engelsk (udtræk) 

11. Skr. prøve - Tysk (udtræk) 

12. Lærermøde 

13. Skr. prøve – Bio + Geo (udtræk) 

14. Kr. himmelfart - Fri 

15. Fri 

22.  Majfest 

25. Pinsedag – Fri 

 

26. Lærermøde 

27. Spireloppen – dyredag + Bestyrelsesmøde 

28. Spireloppen - dyredag 

30. – 31. Spireloppen - pæd. weekend. 

Juni 2015  

1. Besøg af kom.bh.kl.  + oprykning 

2. Besøg af kom, bh.kl. + oprykning 

4. Spireloppen strandtur 

5. Grundlovsdag - Fri 

9. Lærermøde + P-møde 

11. Lejrskole bh.kl. + 1.kl.  

12. Lejrskole bh.kl. + 1.kl. 

13. Arbejdslørdag 

17. Spireloppen tur med 3.kl.  + Bestyrelsesmøde 

19. 9.kl. sidste skoledag 

23. Lærermøde 

25. Dimissionsfest 

26. Sidste skoledag 
 

 

 

 



 

Endnu en fantastisk uge går på hæld, og vi vinker farvel til november måned og fra på 

mandag siger vi hej til december. Så nu er det frem med risengrøden så nisserne opfører 

sig ordentligt. 

                                                   

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne uge har vi også mærket at kulden nærmer os, vi opfordrer derfor ALLE til at have 

flyverdragt eller lignende med, så vi kan holde varmen. Vi prøver så vidt muligt at få alle i 

det varme tøj, men da ikke alle børn er lige ivrige efter at komme i det, vil det være en 

stor hjælp, hvis I forældre vil snakke lidt om det hjemme fra så Jeres børn også har 

hørt det fra Jer. TAK. 

                                                                   
 

Denne uge havde 2. klasses drenge møde, vi gik lidt i drømmens og fantasiens verden, det 

var rigtigt hyggeligt. 

Næste uge er det 3. klasses piger vi tager med i drømmeland, men da nogle har 

undervisning til kl 13, kan det først blive der efter. Så vi slutter først med vores 

pigemøde ca. kl. 13:30. 

        

Rigtig god weekend og glædelig 1. advent fra Spireloppen 

 

SFO lukket fra den 20.dec. 2014 til 04.jan. 2015. begge dage incl. 
 

 

 

 

Denne uge har igen stået i bolsjernes tegn, der er 

blevet produceret og pakket de fineste bolsjer.  

Vi glæder os til at sælge dem til vores 

forældrekaffe.  

Husk at pengene vi tjener ved salget går til en 

afslutningstur for 3. og 4. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 


