
10. april 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 817 

    

Næste uge: 
14.april 

15.april 

 

 

 

16.april 

 

16.april 

 

 

18.-19.april 

 

 

Lærermøde 

Besøg fra Ibis 

Læsekaravanen – for alle 

klasser - fra kl.08.20-

09.50 

Skole-Hjem 

samtaler for 4.-5.kl. 

Spisning for kom.bh.kl. 

Forældre kl.18.00. 

 

Landsmøde i Kolding 

Mærkedag: 
11.april 

12.april 

13.april 

14.april 

14.april 

 

 

Anna Karina  

Victor 2.kl. 

Lene P. SFO 

Isabella 2.kl. 

Oliver 7.kl 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Baunen – som de fleste af jer nok har bemærket ligner Baunen ikke helt sig selv set fra 

Vallekildevej . 

Bygningen er blevet sandblæst og skal nu stå rå indtil den vil blive pudset op igen slut 

april/start maj.  

Når op pudsningen er færdig vil facaden fremstå som ”98” bygningen.   

Hans og Stig. 

 

                                         

                             



 

                    

 

 
Kære alle forældre. 

 

April måned er over os og det betyder at vi traditionen tro nærmer os dette års -  

 

Generalforsamling på Vallekilde-Hørve Friskole den 22. april 2015 kl. 19.00. 

 
Det er en meget vigtig aften på VHF, og det er her, vi bekræfter overfor hinanden, at vores 

fælles projekt ”Friskolen” skal fortsætte. Det er også her, bestyrelsen vælges og med tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf de to genopstiller (Dorthe Skov-Lindquist og  

Søren E.Jensen) og den tredje ikke genopstiller( Bo Espersen) er det vigtigt, at I giver jeres 

besyv med eller selv stiller op til bestyrelsen.  Derudover besluttes der væsentlige 

ændringer, som f.eks. i vedtægterne. Økonomien diskuteres. 

 

Så der er meget at bakke op om, og der er et stort behov for, at I tilkendegiver jeres 

mening overfor friskolens bestyrelse.  

 

I er årsag til, at vi har en sund, velfungerende og meget attraktiv skole. 

 

Mange forårs hilsner 

 

Hans 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



      

 
Så er vi igen godt i gang i Spireloppen. Vi håber I alle sammen har haft en fantastisk 

påskeferie.  

Ugen har budt på masser af solskin og det har børnene nydt godt af. 

Der har været masser af liv på legepladsen og i skoven.  

Der er blevet driblet og scoret flotte mål på basket og fodboldbanen. Rulleskøjterne og 

cyklerne har været på asfalten. Der er blevet klaret i Klatrestativet massevis af gange.  

 

Dertil er blevet hygget og leget i hver en krog.   

Vi er kommet godt i gang med emnet ”kunst i børnehøjde” I denne 

uge har der været gang i Marias malerværksted. Det har været 

kunst på allerhøjste niveau. Børnehaveklassen har malet flotte 

kunstmalerier på fine lærreder. 

  
Til emnet søger vi en tom 5 eller 10 liters plastik dunk fx en 

dunk fra olie, eddike eller lign. Vi søger også gamle kagedåser 

med låg – da vi skal lave ler perler over bål. 

 Til vores udedag forsatte det fantastiske gode vejr, spil og modellervoks blev bragt med ud.  

 
Til mad blev der serveret lækre Pizza toast og frugt.   

Rytmik med børnehaveklassens piger, der skulle have været 

afholdt i går torsdag måtte vi aflyse pga. af manglende fast 

personale.  

 

Dette vil blive afhold næste torsdag den 16 april. 

Fredagen før påskeferien blev, der endnu engang afholdt en 

succesfuld legetøjsdag og forældrekaffe.  

 

 
Det er altid dejligt, at se så mange forældre komme forbi og få en sludder for en sladder og 

samtidig støtte en god sag.  

Vi kan oplyse, at kagen blev udsolgt på rekordtid. 

Rigtig god weekend.                                 

                                                     
 

                                                                                                                                  

                                

                                                                

       

  

Det er nu tid til at give jeres barn 

en solcreme med i tasken til om 

eftermiddagen. Selvom de er smurt 

om morgenen er det en god ide at 

de smører sig igen hos os. 

 


