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Fredagsbrev nr. 810 

    

Næste uge: 
UGE 7 

16.februar  

UGE 8 

17.februar 

17.februar 

21.febraur 

 
 

 

 

Vinterferie Skole og SFO 

9.kl. tur til København 

4.-5.kl. projekt uge 

5.kl. Sundhedsplejerske 

Lærermøde 

Udlejning Baunen 

Mærkedag: 
 

07. februar 

08.februar 

13.februar 

18.februar 

 

20.februar 

 

 

 

Xenia 9.kl. 

Oliver P. 9.kl. 

Augusta 9.kl. 

Albert 7.kl. –Emma 

8.kl. – Nanna 7.kl. 

Asbjørn 4.kl. – Stig  

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker alle en dejlig vinterferie –  

og ses igen mandag den 16.februar 2015 

 

 

Vig Festival 2014. 
 

I disse kolde dage er der rigtig mange gode grunde til at huske tilbage på  

sommeren 2014. 

Det var godt vejr i lange perioder og der var Vig Festival med masser af sol og sommer… og så var 

der 30 personer, som repræsenterede friskolen, der hjalp til på festivalen med at sætte telte op og 

tage dem ned igen. 

Vi skal her endnu en gang sige en stor tak til disse personer... for her langt fra sommervarme - så 

varmer dette. 

Festivalens regnskab er opgjort og vi modtog 15.750,- for vores del at arbejdet. 

Vi havde i samarbejde med VHG-Støtteforeningen tegnet en "bonusaftale" med festivalen og pga. det 

store overskud har vi yderligere modtaget kr.9.450,00,  

 

Så ialt kr.25.200,00 til Friskolen. 

 
        
 
 

 

 



 

Billeder fra Årets Musikaften den 29.januar 2015. 
 

                                                                                                     
    

 

       
 

 

Nyt fra Bestyrelsen. 

 

Ferieplanen for kommende skoleår 2015-2016 er godkendt. (se andersteds i dette 

fredagsbrev). 

 

Husk vores debataften torsdag den 26.februar 2015 kl.19.00-21.00 – overskriften er 

”kommunikation”. 
Vi glæder os til en aften sammen med skolens og Skovbørnehaves forældre og hele 

personalegruppen.  

Husk selv at medbringe kaffe/the – skolen søger for lidt ”sødt”. 

 

Bestyrelsen er gået i gang med det fremadrettede visionsarbejde for de næste år. 

Lørdag den 07.marts 2015 har bestyrelsen afsat dagen sammen med Jacqueline Amholt 

(proceskonsulent og supervisor).  

 

Vi ønsker alle en dejlig vinterferie.  - Bestyrelsen. 



Billeder fra Fastelavnsformiddagen - 

Torsdag den 05.februar 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er glade for at Dorte nu har fået det bedre og efter vinterferien vil Dorte begynde en 

optrapning i tid skolen. 

 Vi glæder os meget til at vi igen får en god kollega at se i hverdagen. 

 (6., 7. og 8. klasse se ugebrev for mere info) 

Hans. 



  

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2015 - 2016 

 

Første skoledag 09. august 15   SØNDAG 

 

Efterårsferie 10.oktober 15  18. oktober 15 

 

Juleferie 19. december 15  04. januar 16 

skole 05.01.16. 

 

Vinterferie 13. februar 16  21. februar 16 

 

Påskeferie 19. marts 16  29.marts 16 

 

St. bededag 22.april 16.   

 

Kr. himmelfart 05.maj 16  08.maj 16 

 

Pinseferie 14.maj 16  16.maj 16 

 

Sommerferie start 24.juni 16   

 

 

Alle dage er inkl.  

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 05.febraur 2015. 

 

 

 

                              
 

 



Endelig skete det, som børnene har ventet på med længsel, vinteren kom til Danmark. Så i 

ugens løb er, der er blevet kælket og lavet sneboldkampe i lange baner. 

 

Samtid har vi taget forskud på fastelavnen, der er blevet produceret og pyntet flotte 

masker, som børnene vil få med hjem. 

 

Til vores udedag havde vi et fantastisk solskinsvejr hvor der både blev hjulet på moon-

cars, leget i sandkassen samt skoven og kælket på bakken. Da de røde næser trængte til 

varme blev, der serveret bagte kartofler med ketchup til.  

 

Vi har anskaffet os en Nintendo Wii så vi har lidt, at muntre os med ved tilfælde af 

dårligt vejr. Hvis nogle lægger inde med spil, som de ikke bruger, er vi meget 

interesseret. 

 

Vi arbejder på en musikfestival-dvd, vi satser på den bliver frigivet til salg efter 

vinterferien. Prisen bliver 30,- kr. pr. stk.  

 

I slutningen af februar måned er det tid til lidt ”hjernegymnastik” vi vil afholde en skak- 

turnering. Til aktiviteten søger vi lån af nogle skakspil på en periode af 14 dage. 

 

Pigemødet i 2.klassen der skulle være afhold i denne uge blev godt glemt i Pernilles 

hukommelse. Det vil blive afholdt i uge 8. 

I denne kolde vintertid vil vi opfordre til at I tjekker op i børnenes garderober om der er 

vanter, huer, overtrækstøj og skiftetøj.  

 

Desværre er Maria sygemeldt til og med uge 8 – Sacha som igennem noget tid har været 

tilkaldevikar i SFOén og som børnene kender, vil vikariere for Maria i SFO-timerne.  

  

Vi vil ønske jer alle sammen en rigtig god vinterferie, vi ses igen i uge 8. 


