
22. maj 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 823 

    

Næste uge: 
26.maj 

26. maj 

 

 

27. maj  

 

 

 

28. maj 

 

29. maj 

 

30. + 31. maj  

 
Lærermøde 

Fællesfoto (hele skolen) 

Alex fri (eksamen-studie) 

Lærermøde 

SFO-dyredag 

Skole-Hjem – indskol. 

Bestyrelsesmøde 

Alex fri (eksamen-studie) 

Alex fri (eksamen-studie) 

SFO-dyredag 

UU-vejleder 8.kl.  

Alex fri (eksamen-studie) 

SFO-pæd. weekend 

Mærkedag: 
25. maj 

26. maj  

 

 

 

 

Sofie  9. kl.  

Asta  8.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

 

HUSK: 

Fællesfoto for hele skolen (udendørs)  

tirsdag den 26. maj 2015 kl. 10.00 
Starter med Skovbørnehaven og efterfølgende skolen. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK: ARBEJEDSLØRDAG den 13. juni 2015 fra kl.10.00 – 15.00. 

Børnene har fået sedler med hjem i denne uge – se andetsteds i fredagsbrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program 

 

Kl. 18-18.15 Velkomst ved Hans og præsentation af programmet ved Lotte 

  Fælles dans ved asfaltbanen 

  Absolut intet sker i et stykke tid… 

 

Kl. 18.15 Kor optræder i/ved 2.kl. 

 

Kl. 18.30 Teaterstykket Ronja Røverdatter opføres i teltet 

 

Kl.18.30 Musik optræder i 6.kl. 

 

Kl. 18.45 Akro/gymnastik optræder på multibanen ved Skovbørnehaven 

 

Kl. 19-20 Parkour-træning i Hesteskoen 

  Showet ”The Gøglers” optræder på bakken  

  - showet gentages hver 15 min. indtil 20.15 

 

Kl. 19.15 Danserne optræder i teltet 

 

Kl. 19.15 Kor optræder i/ved 2.kl. 

 

Kl. 19.30 Teaterstykket Ronja Røverdatter opføres i teltet 

 

Kl. 19.45 Akro/gymnastik optræder på multibanen ved Skovbørnehaven 

 

Kl. 20.10 Musik optræder i 6.kl. 

 

Kl. 20.15 Danserne optræder i teltet 

 

Kl. 20.30 Tak for i aften, vi synger ”Om lidt”, og alle hjælper med oprydning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Da majfesten i år er en Majfestival, fylder de optrædende også mere på grunden, og der 

er derfor mindre plads til parkering, så hvis I har mulighed for at gå hen til skolen, vil 

det være en god idé at lade bilen stå hjemme. 

 

I skal også være opmærksomme på, at der er optræden rundt omkring på skolen på 

samme tid, men holdene optræder flere gange, så der er mulighed for at se det hele. 

Der vil være gratis billetter til forestillingerne i teltet.  

Reglerne er strammet, og vi må max. være 160 personer i teltet ad gangen. 

 

Husk mønter – 2kr. – 5kr. – 10kr. – 20kr. til køb af mad og drikkelse. Det er også en 

god idé at med bringe et tæppe, så man kan sidde og se de optrædende. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se alle til et brag af en MAJFESTIVAL. 

Lærerne 

 
 

 

 

 

 



Arbejdslørdag 
den 13. juni 2015 kl. 10.00 – 15.00 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber, at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp. 

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Thomas og Stig sørger for, at 

alle har noget at lave på dagen. Der vil ligesom tidligere år blive hængt plancher op i forhallen, hvor man kan 

skrive sig på.  

Der er arbejdsopgaver, som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil være 

alt lige fra at beskære, ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge ukrudt, lægge 

fliser, male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og værktøj. 

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse står for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn.  

Øl og vand kan også købes.  

2. klasse bager kager til alle, når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe  

Der er aktiviteter for børnene i løbet af dagen af forskellig art, som 1. klasses forældre arrangerer.  

Søskende er selvfølgelig meget velkomne til at være med. 

Tilmelding skal ske senest mandag den 1. juni 2015 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret (vh.friskole.305015@skolekom.dk). 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tilmelding til arbejdslørsdag 

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:                      Vi medbringer bil og trailer: 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor:  

Vi ønsker at købe frokost:              antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  

 

 

 

 

javascript:void(0)
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Nyt fra Skolens kontor.  

 
           Vallekilde den 22. maj 2015 

 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

Har i skiftet telefonnummer – adresse, mail eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest 

d.23.juni 2015 – da vi skal have folderen trykt i uge 27. 

 

OMSORGSSEDLER: 

Vi uddeler omsorgssedler (orange) for kommende skoleår 2015-2016 - i den kommende 

uge – vi beder om at få dem retur inden sommerferien – senest den 22.juni 2015. 

Vi beder jer udfylde denne omsorgsseddel – denne gang beder vi også om familiens 

mail adresse. Denne mailadresse vil vi benytte til ”Fredagsbreve” og andre fælles 

informationer i løbet af skoleåret. 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider i kommende skoleår -  

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding senest den 23.juni 2015.. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO i kommende skoleår -    

Med mindre kontoret er orienteret herom.  

Sidste frist for tilmelding til SFO i 4.kl. er den 23.juni 2015. 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER: bliver udleveret efter sommerferien. 

 

VEDR:SKOLEFOTO: 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 07.- 08. september 2015. Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til den 03 juli 2015. 

 

Kontoret åbner igen onsdag den 05.august 2015 kl.08.30. 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle  

 

 

 

 



 

 

TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2015 

(ugerne:27 – 28 og 32) 
 
Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 27,28 og 32). 

 

29.06. – 03.07.15 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

06.07. - 10.07.15 mødetid:  

uge 28 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

03.08.-07.08.15 mødetid:  

uge 32 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 
 

Skolen starter med første skoledag søndag den 9.august 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest fredag den 12.juni 2015 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til eget ”husker”. 

 

 



 

Endnu en dejlig uge i Spireloppen er ved at nå til vejs ende.  

Det har været en uge, hvor børn og voksne har været lidt mere 

trætte end normalt.  De har virkelig knoklet løs om formiddagen 

med forberedelsen til årets store majfest.  

Der har alligevel været plads til masser af fri leg i sfo’en.  

Der er blevet slappet af i hængekøjen. Klatret i træer og bygget 

huler i skoven. Naturen er blevet udforsket, hvor der er blevet 

fundet regnorme og sommerfugle. 

Der er blevet løbet på forhindring bane og på grønsværen har 

fodbolden rullet løs.   

På onsdag den 27. maj og torsdag den 28. maj i 

næste uge har vi dyre-dage i Spireloppen. 

Børnene er meget velkomne til, at medbringe 

deres dyr.  

Om morgenen kan de medbringe mindre dyr, som 

er i bur f.eks. marsvin, kanin og pindsvin.  

De vil så være i ”Stalden” mens børnene er i 

skole.  

Løse og større dyr som f.eks. hunde, katte, heste og geder er også 

velkomne sammen med forældre, når vi åbner SFO’en om   

                                   eftermiddagen.  

                                   Vi glæder os meget til, at se alle de forskellige dyr. 

 

Husk vi torsdag den 4. juni har strandtur til Høve strand.   

(Spireloppen holder lukket den 5. juni 2015 - Grundlovsdag)                      

 

På næste fredag den 29. maj har vi legetøjsdag og forældrekaffe. 

Vi ønsker jer alle en dejlig pinseferie.  

Fra Spireloppen                          

 

 


