
13. marts 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 814 

    

Næste uge: 
13.marts 

16. marts 

18. marts 

18. marts 

 

19.marts 

 

20 marts 

20 marts 

 

21. marts 

 

Cafeaften kl.19.00 

Sundhedsplejerske bh.kl.  

Sundhedsplejerske bh.kl. 

7. klasse rejser til 

Slovenien 

5.kl.s forældremidtvejs 

samtaler 

Sundhedsplejerske bh.kl. 

Bedsteforældre-dag 

indskolingen 

Pædagogisk dag for 

lærerne 

Mærkedag: 
15.marts 

17.marts 

18.marts 

18.marts 

21.marts 

 

Mathilde 4.kl. 

Anne 

Axel bh.kl. 

Kamille bh.kl. 

Amalie 9.kl. 

  

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

          Cafeaften i aften kl. 19 – 21.30 

                  – underholdning og kage samt godt selskab. 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vi mangler gode stabile vikarer – både i skovbørnehave, SFO og skole. 

Hvis i kender nogen som kunne være interesserede så kontakt Nille eller Hans 

 

 



7.klasse´s Slovenienstur – rigtig god tur. 
På onsdag den 18. marts 2015, rejser vores 7. klasse til Slovenien sammen med Lotte M. 

og Clark. 

Eleverne i 7. klasse skal besøge de slovenere som besøgte os her i Danmark sidste år. 

Vi ønsker dem en helt fantastisk tur og glæder os til at modtage en masse postkort fra 

dem  

Vi håber også at de vil fortælle lidt om deres tur, når de er hjemme igen den 

efterfølgende onsdag. 

Torsdag den 26. marts holder både 7. klasse, Lotte M. og Clark fri, så de kan puste ud 

ovenpå den lange hjemrejse. 

Som følge af turen til Slovenien er der lidt skemaændringer i overbygningen 

Hans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solformørkelse – 
 Fredag d. 20 marts vil man i Danmark kunne opleve en solformørkelse der vil dække solen  

 85 % - formørkelsen vil være på sit max kl. 10.48 – her på skolen vil vi hvis vejret tillader 

det ”kigge” og opleve fænomenet – til morgensang vil vi fortælle lidt om, hvad det egentlig er 

der sker. Skolen har knap 50 par briller som kan bruges i denne anledning – børnene må meget 

gerne have nogle med selv (autoriserede) så der ikke er helt så mange der skal dele. 

 Denne solformørkelse er den største i 50 år her i Danmark. 

 

 

 

Pædagogisk dag – 
 Lærerne holder lørdag d. 21. marts 2015 pædagogisk dag, hvor vi bl.a. skal kigge nærmere på 

planlægningen af næste skoleår og ”trykprøve” nye tanker. 

 

Hans 



Plan for midtvejs-samtaler 5. klasse VHF 2015 

 

 

             

Torsdag d. 19. marts 2015  

  

14.00-14.20 Agnethe 

14.20-14.40 Amalie - Viktor 

14.40-15.00 Caja 

15.00-15.20 Caroline 

15.20-15.40 Gabriella 

15.40-16.00 Hjalte 

16.00-16.20 Jacob 

16.20-16.40 Jasper 

16.40-17.00 Josefine 

17.00-17.20 Katrine 

  

Tirsdag d. 7.april 2015  

16.00-16.20 Mads 

16.20-16.40 Magnus B 

16.40-17.00 Magnus J 

17.00-17.20 Mathias 

17.20-17.40 Nikolas 

17.40-18.00 Tobias 



Nu: Børnekor på VH-Friskole! 

 
 

Kære alle korinteresserede børn i bh -klassen– 4. klasse 

 

Hermed sidste nyt fra korfronten: 

 

Først og fremmes kan vi fortælle, at der har været rigtig god opbakning til projektet – 

27 børn har tilkendegivet, at de gerne vil deltage! 

Den store tilslutning har givet os et grundlag at arbejde videre på. I den forgangne uge 

er det lykkedes os at finde frem til en korleder, som vi synes, virker rigtig god. Hans 

navn er Christoffer og han er 23 år gammel. Christoffer læser musikvidenskab på 

universitetet og er i forvejen leder af et gospelkor og to andre børnekor. I næste 

Fredagsbrev vil Christoffer bringe et lille indlæg om sig selv. 

 

Vi kan allerede nu komme med nærmere information om koret: 

 

Sted: Vallekilde-Hørve Friskole 

Tid: onsdag fra kl 13.30 – 14.30 ( måske kan tidspunktet rykkes en anelse frem) 

Pris: kr.ca. 370,00 (for 11 undervisningsgange samt en lille koncert inden sommerferien). 

Det præcise beløb afhænger dog af det endelige antal deltagere. 

Start: onsdag efter påskeferien – den 8. april 2015 

 

Det er stadig muligt at melde sig til børnekoret: 

 Læg en seddel i ’børnekorskuverten’ på opslagstavlen i SFO’en eller 

 Send en mail til: louisebrings@hotmail.com eller 

 Send en sms til Louise på: 2224 9940 

 

Mere information om endelig pris m.v. følger i næste Fredagsbrev. 

 

Bedste hilsner fra Louise & Jakob, forældre til Thilde i bh-klassen 

 

 

 

 

 

 

mailto:louisebrings@hotmail.com


Det har været en uge med masser af godt vejr og forår i luften.  

Den største del af tiden har været til udendørsleg, hvor der b.la har været tid til 

forskellige boldspil. 

 

Mikael og børnene har spillet årets første rundboldkamp hvor der er blevet løbet, skudt, 

kastet og grebet en masse bolde. Selv dommerens kendelser blev kommenteret 

undervejs. 

 

Dertil er der blevet driblet og ”dunket” i form af basketball. På 

fodboldbanen er der blevet tacklet og scoret flotte mål. 

 

Da vejret skifter ville det være dejligt hvis børnene har en 

overgangsjakke eller lign med. 

Nina har igen i denne uge haft godt gang i Dulle dyrs 

værkstedet, hvor der er blevet produceret flotte 

Dulle-dyr i massevis. 

 

På vores udedag forsatte det gode vejr og de gode lege, der blev tændt bål 

og snittet med knive.  

 

Til mad blev serveret Marias fantastiske fladbrød med syltetøj.  

 

Cafémøde for drengene i 1. klasse, blev aflyst, men vil blive afholdt næste 

torsdag d. 19. marts 2015. 

 

3. klasses afslutningstur er d. 17. juni 2015, hvor turen går hen er en hemmelighed om 

ikke så længe vil der komme en invitation ud. I denne sammenæng kan vi nævne, som i 

andre SFO’er skal man selvfølgelig gå i SFO for, at kunne deltage. 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Fra SFO Spireloppen.   

                                            

Lidt Billeder fra Skak-turneringen 

                                                                      


