
28. august 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 831 

    

Næste uge: 
1.september 

3.september 

4.september 

 

 
Lærermøde 

Koncert kl. 12.00 Musikfestival 

VHG-dag 

Mærkedag: 
29. august 

 

30. august 

 

3.september 

 
Emilie   3.kl. 

Jonatan  3.kl. 

Cecilie M  8.kl. 

Hannah  9.kl. 

André  8.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Rettelse til kalenderen, 

det er lørdag den 3. oktober 2015, der er en skoledag. 

 
Som det efterhånden er ved at være en tradition, holder vi i samarbejde med de andre 

friskoler i Odsherred åbent hus, lørdag den 3. oktober 2015 (i forlængelse af en PMU-

uge). 

Vi har i år valgt at gøre dette til en obligatorisk skoledag mod så at eleverne holder fri 

mandag den 5. oktober 2015. Der vil være mulighed for pasning i SFOen.  

Lærerne holder pædagogisk/kursusdag. 

 

HUSKER - sæt X i jeres kalender. 

FORÆLDRE MØDE I MELLEMGRUPPEN (4.-5.-6.kl.). 

Torsdag den 17.september 2015 kl.19.00. 

 



 

 

 

VHG – dag fredag den 4. september 2015. 

 
Endnu engang afholder vores lokale idrætsforening VHG deres store årlige aktivitetsdag, 

hvor vores børn har mulighed for at prøve foreningens mange aktiviteter – de forskellige 

aktiviteter er afpasset efter børnenes alder. 

 

Da det er et stort arrangement med deltagelse af rigtig mange børn, er der også 

forskellige mødetider og gå-hjem tider for de forskellige klasser/grupper –  

Nærmere info følger – håber alle får en ”svedig” dag. 

 

Hans 

 
 

 

 

Fra forældrerådet i Skovbørnehaven.                  

 

Vi vil rigtig gerne bygge en halmhytte til vores børn i Skovbørnehaven og derfor 

efterlyser vi små halmballer til at bygge den af. Kontakt Dinie i skovbørnehaven eller 

Nille på kontoret.  

 

Forældrerådet inviterer Skovbørnehavens forældre til loppemarked - 

lørdag den 12.september 2015 fra kl. 10.00-14.00 – 

med mulighed for at sælge brugt tøj, legetøj osv. 

 

Forældre og børn på skolen er velkomne til at komme forbi og gøre et godt køb. 

Der bliver også solgt kaffe og kage  
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Børnekor på Vallekilde-Hørve Friskole 
 

Kære børn (og forældre) i Bh, 1., 2. 3. og 4. klasse 

(denne seddel er udmeldt i klasserne fredag). 

 

Dagene bliver kortere, og inden vi får set os om, daler bladene røde, gule og brune mod jorden. 

Det er tid til endnu en omgang børnekor på VH-Friskole! 

Det er igen Christoffer Nolsøe, der vil lede koret og hér følger hans egen beskrivelse af hvad, 

der skal arbejdes med i efteråret: 

 

Kamelen er en lille musical, som opføres af VH-Friskoles Børnekor. Kamelen er en sjov og frisk 

musical om skabelsesberetningen, med et morsomt og børnevenligt touch; Gud glemmer nemlig at 

skabe kamelen. Igennem sang, teater og spil vil VH-Friskoles børnekor tilvejebringe et nuanceret 

indblik i kamelens tilblivelse. Foruden teater og den sjove historie vil publikum opleve et 

varierende sangrepertoire, som strækker sig helt fra Klezmer, til salsa og over i  mere 

vesterlandsk klingende musik. 

 

Sted: Vi øver i Baunen. 

Tid: Onsdag fra 13-13.45 . Første gang onsdag den 9. september (mulighed for prøvegang).  

Pris: kender vi først, når vi har fundet ud af hvor mange, der ønsker at deltage (sidste år 

kostede det 375 kr. for en sæson, så formentlig omkring det samme). 

Koncert(er): musicalen vil blive opført på Friskolen i midt/slut november. Der ud over vil 

børnekoret bidrage med et lille musikalsk indslag i forbindelse med Vallekilde Jul den 6. 

december 2015 i Vallekilde Kirke. 

 

Hvis du er interesseret kan du lægge nedenstående slip i kuverten på SFO’s opslagstavle 

eller du kan sende en mail til: louisebrings@hotmail.com med navn og klasse. Frist: 4/9-15.  

Ved for få tilmeldte oprettes koret ikke. 

 

Bedste hilsner fra Louise og Jakob (forældre til Thilde i 1.klasse). 
 
 

Klip ---------------------------------------------------------------------- 

 

Jeg, ____________________, fra _____ klasse vil gerne gå til kor.  

 

Jeg er interesseret i en prøvegang___ 

 

Min mors eller fars mailadresse er:______________________________ 

 

mailto:louisebrings@hotmail.com


 

Beklager, men Bodil er desværre faldet ud af vores personaleliste og Henrik tlf. nr. 

er rettet – så hermed en ny som erstatter den i den gule folder. 
Personale 2015 – 2016 
Skolens mail: kontor@vhfriskole.dk 

Personale Telefonnr. Mailadresse 

Skoleleder 

Hans Brandt 

 

23 40 72 88 

 

skoleleder@vhfriskole.dk 

Afdelingsleder 

Nille Ravn 

 

40 83 72 90 

 

nille@vhfriskole.dk 

Lærer   

Bodil Iversen 59 65 68 51 bodil@vhfriskole.dk 

Anne Dongsgaard 61 70 54 17 anne@vhfriskole.dk 

Mads Valther 61 66 54 08 mads@vhfriskole.dk 

Thomas Friis 21 63 92 39 thomas@vhfriskole.dk 

Palle Andersen 29 72 52 15 palle@vhfriskole.dk 

Henrik Kiowsky 23 46 67 52 henrik@vhfriskole.dk 

Chenny Rasmussen 20 74 05 89 chenny@vhfriskole.dk 

Lotte Møller 40 81 50 13  lotte@vhfriskole.dk 

Marianne Østergaard 20 27 19 92 marianne@vhfriskole.dk 

Pauline Vestergård Jensen 22 39 17 51 pauline@vhfriskole.dk 

Alexandra Svendsen 42 33 17 37 alex@vhfriskole.dk 

Clark Pratt 32 19 61 89 / 81 71 32 86 clark@vhfriskole.dk 

Anna Karina Berg 59 91 19 00 / 22 17 22 58 akarina@vhfriskole.dk 

Skolefritidsordning  vhfsfo@friskole.dk 

Nina Kirk 22 98 28 98 nina6527@vhfriskole.dk 

Lene Petersen 22 57 22 78 lene260e@vhfriskole.dk 

Mikael Bækkel 20 25 18 02 mikael@vhfriskole.dk 

Maria Skovbjerg Jensen 40 86 07 65 maria@vhfriskole.dk 

Pernille Højland-Henriksen 31 42 95 17 pernille@vhfriskole.dk 

Skovbørnehave  skbh@vhfriskole.dk 

Simone Bergqvist 28 89 98 21 simo606w@vhfriskole.dk 

Dinie Hage 26 83 18 22 dini0010@vhfriskole.dk 

Linda Andreasen 42 52 61 24 lind5878@vhfriskole.dk 

Anders Ring Carlsen 20 41 06 21 anders@vhfriskole.dk 

Anna Damgaard Jeppesen 51 29 68 19 annad@vhfriskole.dk 

Lasse Damgaard 22 66 26 46 lasse@vhfriskole.dk 

Kontor   

Helle Lerche 20 43 40 01 kontor@vhfriskole.dk 

Tina Nordsby 30 53 28 98 kontor@vhfriskole.dk 

Charlotte Grobb 20 65 98 13 kontor@vhfriskole.dk 

Pedel/rengøring   

Stig Jensen 59 65 59 36 / 40 86 32 35 kontor@vhfriskole.dk 

Vibeke Frantzen 25 72 10 39 kontor@vhfriskole.dk 
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Efter lejrskole ugen har, der igen været fuld fart på i SFO’en. 

Der er blandt andet blevet udkæmpet store kampe i rundbold, 

Høvdingebold og halefange. Naturen er blev udforskeret og her 

har nogle børn, fundet en firbenet skikkelse i form af en 

Salamander. 

 

Der har været gang i køkkenet, hvor Maria og 3. klasse har 

bagt massere af fine kager. Kom og smag dem i dag til 

forældrekaffe.   

 

Vi skulle have haft afholdt rytmik for børnehaveklassen og hentet pil sammen med 3. 

klasse. Dette har vi udskudt pga. dårligt vejr og manglende personale.  

 

Næste tirsdag den 1. september 2015 gennemfører vi rytmik for børnehaveklassen fra kl 

13.00 – 13.45.  

 

Vi henter pileflet på torsdag den 3. september 2015 sammen med 3. klasse  - vi tager 

bussen kl. 13.30 og er tilbage på skolen kl. 16.00. 

 

                                                             

 

 

                                                                                                                

 

 

 

LØVFALDSTUR til Vejrhøj 

torsdag den 10. september 2015. 

 
Så er det tid igen til vores årlige løvfaldstur. Vi bliver afhentet i bus og kørt til Vejrhøj, 

hvor vi skal tilbringe en hyggelig eftermiddag med leg, og hygge. Det er vigtigt at jeres 

børn får noget varmt tøj på/med da det kan være koldt i skoven. Børnene skal huske at 

medbringe en drikkedunk til turen. 

 

 

Husk vi i dag fredag har 

legetøjsdag og forældrekaffe, 

hvor der er mulighed for at købe 

kage.             



 

Børnene tager deres skoletasker med og de får som sædvanlig noget godt, at spise og 

drikke deroppe i skoven. I den forbindelse søger vi nogle forældre, der kunne hjælpe os 

med at bage pølsehorn.  

 

 

 

Vi skal bruge 7 forældre, der hver især vil bage 1 portion pølsehorn. Vi har de 

nødvendige ingredienser så giv endelig besked, hvis det er noget for jer. 

Børnene skal afhentes i Vejrhøj skoven og der vil være sat flag op så I kan finde 

os. 

 

 

Kørselsvejledning: 

Ud af Dragsmøllevej mod Vindekilde, lige over Nykøbing vejen og 500 m, der er en 

P. plads til venstre.  Gå op mod skoven og ind til venstre, så kan i se nogle flag. 

  

Alt efter hvilken tid i kommer, kan det ske at vi alle er oppe på selve Vejrhøj og nyder 

udsigten.  

SFO’en lukker denne dag kl. 12.45 og hvis vi ikke hører andet regner vi med jeres barn 

deltager i turen.  

Vi kan kontaktes på turen på tlf:22 98 28 98 (Nina) eller 24 77 06 90 (SFO-telefonen) 

 

 

 

Vi glæder os til en dejlig tur med håb om sol og godt vejr          

 

                

GOD WEEKEND FRA SPIRELOPPEN   

 

 

 


