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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 811 

    

Næste uge: 
21,februar 

21.februar 

23.februar 

 

24.februar 

 

25.februar 

26.februar 

27.februar  

27.-28.februar 

 
 

 

 

Pæd. dag Skov.bh.haven   

Udlejning Baunen  

Klassearr.  4.-5.kl. 18.30-

19.30 

Teater 0-4.kl.  

kl.10.15.(her) 

Bestyrelsesmøde 

Debataften 19. – 21. 

Morgenmadsdag - Bh.kl. 

Baunen udlejet 

Mærkedag: 
21.februar 

 

24.februar 

24.februar  

24.febraur 

 

25. februar 

 

 

Rebecca bh.kl. 

Jens 2.kl. 

Mikael SFO 40år. 

Benjamin 1.kl. 

Dorte og Lars 

Kobberbryllup 

Thilde 4.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

HUSK AT VI HOLDER VORES ÅRLIGE DEBATAFTEN. 

 
Torsdag den 26. februar 2015 kl.19.00 – 21.00. 

 

Emnet er det allesteds nærværende begreb - kommunikation - der vil blive bragt til debat. 
Mødet bliver afholdt I ”multirummet”. 

 

Husk at medbringe kaffe / the – så sørger vi for lidt ”sødt”. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

 

Bestyrelsen 

 
 



 

Da vi kom tilbage efter vinterferien var der mange børn, der spejdede efter sneen, men 

væk var den. 

 

 

   I stedet for har vi nydt kulden og solen i glimt. Der er bl.a. blevet spillet  

fodbold, bygget huler i skoven og leget med vand ved Møllen. 

 

 

På vores udedag var vi ude et par timer, så begyndte tæerne, at blive lidt kolde. Vi trak 

indendørs og spiste dejlig vandmelon og gode madder.   

 

Vi er kommet godt i gang med skak træningen, der er virkelig blevet tænkt og 

Rykket brikker i ugens løb. Vi vil fortsætte træningen i næste uge.  

Selve skak-turneringen vil løbe af stablen mandag i uge 10.  

 

Der er blevet afholdt cafémøde for pigerne i 2. klasse, et godt møde hvor der blev 

snakket om lege konstellationer. 

Næste torsdag vil der blive afholdt cafémøde for drengene i 2. klasse.   

 

Musikfestival-dvd’en er lige på trapperne, produceren har haft meget travlt, men den 

skulle meget gerne være i salg fra onsdag i næste uge. Prisen er 30,- kr. pr. stk.  

 

 

Fra på mandag er Maria tilbage i Spireloppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend      

Fra SFO Spireloppen. 

                                                                       

 

 

Husk fredag d 27. 

februar er, der 

legetøjsdag og 

forældrekaffe børnene 

får kage og forældrene 

har mulighed for, at 

 købe kage.


