
12. december 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 804 

    

Næste uge: 
15. december 

 

17. december 

18. december 

19. december 

 
BI fri 

Julearr. 5.kl. -  kl. 17-19 

Bestyrelsesmøde 

Juleemnedag / Julevolley 

Juleafslutning / 

Personalejulefrokost 

 

 
 

Mærkedag: 
13. december 

 

14. december 

15. december 

17. december 

 

 
Christian  2.kl. 

Anna skovbørnehaven 

Sofie  3.kl. 

Emil  3.kl.  

Elliot  7.kl.  

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

LUS 

Vi har desværre stadig lus på skolen, tjek venligst jeres børn i 

weekenden. 
 

                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Garderober –  

Vi beder om, at alle elever får tømt deres garderober/knager her til 

juleferien – så der kan gøres rent. 

 

NB - husk også at kigge i glemmekassen  – nogen må mangle noget ! 

 
 

 

 

 

 

 



Indskolingens piger gik Lucia til morgensang den 12. december 2014. 
 

 
Se flere billeder på skolens hjemmeside /fotogalleri 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

JULEEMNEDAG TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2014 
 

Børnehaveklassen – 3. kl. hygger i egen gruppe og er tilskuere til volley.  

4. kl. – 9. kl. skal traditionen tro spille JULEVOLLEY. 
Alle børn – store og små bliver delt ud på et antal hold – disse hold dyster mod hinanden i 

en turnering med tillempede regler.  

 
DREAMTEAM  (lærerne) ser frem til på retfærdigvis, at generobre titlen som friskolens 

champions i julevolley !  

 

ALLE MØDER KL. 8.05 OG SLUTTER KL. 13.00, DEREFTER SFO SOM 

SÆDVANLIG. 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE 

 

                            
                                     



JULEAFSLUTNING 
Fredag den 19. december kl. 8.05 – ca. 12.15 

 

08.10 - ? Morgensang 

?- 9.30 Julehygge i klasserne 

9.45 – 10.20 Julehygge i klasserne 

10.25 – 11.25 Fælles billedlotteri 

11.25 – ca. 11.50 Spisning / frikvarter 

 

11.50 – 12.15 Juletræsdans og ”God jul” i Baunen 
12.15 – 16.00 SFO som sædvanligt 

(Børn kan afhentes fra kl. ca. 12.15) 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMMEN 

 
 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 
Mandag den 05. januar 2015 - Mødetid efter skema. 

 
Husk svømning for lille mellemgruppe (4-5.kl.) fra uge 2 (se andet sted i fredagsbrevet) 

 

Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Tak for godt samarbejde i 2014 

 

Mange julehilsner 

 

Nille, Bodil, Thomas, Palle, Chenny, Anne, Mads, Alex, Dorte, Henrik, Pauline, Clark, Lotte, 

Anna Karina, Nina, Maria, Lene, Mikael, Pernille, Simone, Dinie, Linda, Anna, Anders, Helle 

L, Tina, Charlotte, Stig, Vibeke F og Hans 

 

                                                     

 

 

 

 



 

 

Ugen hvor vores kære Bodil fyldte år og atter stormede ind over landet. 

Julen nærmer sig med hastige skridt og det kan mærkes. Overalt har børnene nissehuer 

på, der tales om ”Tidsrejsen” og vi voksne er allerede blevet ønsket ”Glædelig Jul.  

I ugens løb har børnene, med gode råd og vejledning fra 

Pernille, SELV lavet de smukkeste juledekorationer, som nu 

står til udstilling i SFO’en.  

I år har Torben Brandt fra Faurbo været behjælpelig med 

gran til de fine dekorationer. 

Først på ugen nød vi det smukke julevejr, hvor der er 

blevet leget og hygget i alle hjørner af området.  

Så kom det våde og blæsende vintervejr og vi rykkede 

derfor indendørs.  

 

 

 

 

 

 

I næste uge skruer vi for alvor op for julehygge, så vi alle kan gå på juleferie i det 

allerbedste julehumør. Den vil stå på havregrynskugler og gaveindpakning.  

Vi afslutter ugen med legetøjsdag på fredag. 

 

HUSK at der i dag d. 12/12 er forældrekaffe og lækre æbleskiver 

 

Rigtig god weekend til alle fra Spireloppen  

 


