
12. juni 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 826 

    

Næste uge: 
13. juni 

17. juni 

 

 

18. juni 

 

 

19. juni  

 

20. juni 

 
Arbejdslørdag 

Sfo-tur med 3.kl. - Holbæk 

Bestyrelsesmøde 

Alex fri (eksamen-studie) 

5.kl. til København med HK 

Børnekor koncert kl. 15.30 

Alex fri (eksamen-studie) 

9.kl. sidste skoledag 

6.kl. Gallafest i Baunen 

Shelthers udlejning 

 

Mærkedag: 
18. juni 

 

 

19. juni 

 

 

 

 
Eja  8.kl. 

Falke  8.kl.  

Emil  4.kl.  

Emil M  bh.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2015 – 9.kl. 
 

16. og 

17. juni 

2015 

Engelsk Lotte 

Djursner 

 

Yvonne 

Wielandt 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 20 

stk. 

 

OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 



Arbejdslørdag den 13.juni 2015 (i morgen): 
Husk mønter – 5 kr. – 10 kr. – 20 kr. til betaling af bestilt mad. 

 

På forhånd tak – udvalget. 

  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Sidste skoledag for 9.klasse 
 

Fredag den 19. juni 2015 er 9. klasses sidste skoledag 

 

Traditionen tro vil det være en dag med særskema, hvor alle mødes kl. 

8.05 (8. og 9. klasse spiser morgenmad på skolen sammen fra 7.30) og 

slutter kl. 12.15 og herefter SFO-pasning. 

 

 

Programmet for dagen og reglerne vil blive gennemgået til morgensang et par dage i 

forvejen. 

 

Familierne må meget gerne huske børnene på: 
 Skiftetøj og skiftefodtøj, da man kan blive meget våd den dag 

 Håndklæde – skolen har ikke håndklæder til udlån 

 Madpakker som sædvanlig, men ikke skoletasker – der er alternative aktiviteter hele dagen 

 Skolens affaldssæk er ikke købt til engangsregntøj – vil man have regntøj på, tager man regntøj med 

hjemmefra 

På 9. klasses vegne, 

Clark 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sodahead.com/living/going-to-have-a-water-balloon-fightanybody-want-to-come/question-1076537/&ei=A1t3VYeNOeOt7Ab2yIHIAQ&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNG55WslRPU7Tu0SSHspLmxVO_CdZw&ust=1433971797240784


Afslutning på Frivillig-musik frokostkoncert 7.– 9.kl.  

den 11. juni 2015 

 

 
 

 
 



Lejrskole Bh.kl. og 1.kl. - på krabbefisketur til Rørvig

 



 

Børnekoret in concerto! 
 

 
 

Den 18. juni kl. 15.30 er der koncert i Baunen med Børnekoret – alle er velkomne! 

 

 

 

 



 

 
 

Så kom sommeren endelig til Vallekilde. Vi har nydt de varme solstråler på vores dejlige 

udeområde hele ugen. Vi har fået luftet vores vandbane, spillet masser af rundbold og spist 

dejlig vandmelon. 

På grund af lejrskole var der lidt 

tomt i huset torsdag, så vi 

besluttede at tage en spontan 

hyggetur med 2./3. og 4. klasse til 

det nye Bøgelunden. Det er 

bestemt ikke sidste gang vi har 

besøgt det dejlige område.  

Bålmaden blev udskiftet med skøn koldskål og havrefras.  

Vi vil gerne sige tusind tak for en FANTASTISK 

strandtur i sidste uge. Det er sådan en skøn tradition 

og ungerne glæder sig hvert år og med det helt 

fantastiske vejr vi havde denne gang, blev turen endnu 

en succes. 

 

I næste uge, onsdag, skal 3. og 4. klasse på ”afslutningstur” til Holbæk bowlingcenter med de 

voksne. Derfor har 2. klasse fri for fortællefag og går direkte i SFO.  

Maibritt, Nicklas og Marianne vil den dag være at finde som de voksne  

Lidt praktisk info ang. turen: 

Vi tager toget fra Hørve station kl. 12.46 mod Holbæk – vi lader tasker, madpakker og 

drikkedunke stå på skolen. Derefter står den på sjov og ballade i bowlingcenteret.  

Kl. 18.30 er der afgang fra bowlingcenteret, følgende er sat på til at hente: 

Minna/Jesper (kan have 6 børn med) 

Natascha/Søren (kan have 4 børn med) 

Maritha/Lars (Kan have 5 børn med) 

Louise/Michael (Kan have 4 med) 

Anne/Michael (Kan have 4 med) 

Vi forventer ankomst på skolen ca. kl. 19.00  Vi glæder os til en super sjov dag!

Rigtig god weekend til alle her fra Spireloppen  


