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Næste uge: 
10.november 

11.november 

12.november 

12. november 

12.november 

 

13.november 

 

 

 
Lærermøde + P-møde 

Spireloppen – Disco-fest 

Clark på kursus  

Skole-Hjem samtaler 7.kl. 

8.kl. på tur til Museet for 

Samtidskunst i Roskilde 

Udlej. Baunen 

Mærkedag: 
 9.november 

 

10.november 

11.november 

 

13.november 

 
Caroline  6.kl.  

Henrik 

William  3.kl.  

Gustav  3.kl.  

Nicolai  4.kl.  

Thilde  4.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Stort tillykke til Vallekilde Højskole -  

som i søndags kunne fejre deres  

150 års fødselsdag. 
 

 

Ledige pladser i nuværende børnehaveklasse – 2.klasse og 3.klasse. 
 

Vi har i den nuværende børnehaveklasse – 2.klasse og 3.klasse et par ledige pladser – Så, 

hvis I kender nogen som kunne have interesse i at deres barn skal starte her på VHF må 

I meget gerne bede dem henvende sig til skolen for nærmere aftale. 

Hans 

 

 

Skovbørnehaven – her har vi aktuelt et par ledige pladser.  

Så spred gerne dette rundt i jeres netværk. 

 

 

 



 

 
Faglærer konsultation for 9.kl. den onsdag den 18.november 2015. 

Se nærmere i ugebrevet for overbygningen. 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Sæt kryds i kalenderen fredag den 11. december 2015 hvor indskolingens piger går 

Lucia-optog i baunen til morgensang. 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
Vi ønsker Anders (Skovbørnehaven) og hans familie hjertelig 

tillykke med deres datter – som kom til verden  

onsdag den 04.november 2015. 

 

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Halloweenfest – en stor tak til børn og forældre i overbygningen for det store arbejde 

med at arrangerer og afholde en ”uhyggelig” hyggelig Halloweenfest.  

Endnu en gang fik vi bevidst, hvad der er muligt med et godt forældre-engagement! 

Hans 

 
 



 

 

 

Billeder fra Årets Halloweenfest fest fredag den 30.10.2015. 
(Der kommer flere billeder på skolens hjemmeside i vores Fotogalleri) 

 

                                                                                                           
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 



 

SÅ er det tid til at bruge cykellygter ! 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? 

Tjek det her. 
 

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil 

typisk være pedalreflekser 

 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. 

Vær opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ugen har budt på lidt mere ustadigt efterårsvejr, men i forhold til årstiden er 

det stadig meget mildt. Børnene klager ikke og er stadigvæk meget glade for 

udendørs leg. 

 

 De har nydt efterårets farver i skoven, hvor der er blevet fejet blade, lavet små hyggelige 

gange og bygget fine huler. Der er blevet kørt race på moon-cars og løbehjulene. Hulahopringene 

og tennis boldene har snurret gennem luften. 

 

Vi har forsat vores pilefletning og det går stille og roligt frem og begynder, at ligne noget. Vi 

nyder vores nye omgivelser meget nu, hvor der er kommet ny Lindetræ og bøgehæk til.  

 

Vi siger tusind tak for pil og gran, som Melina og hendes far og mor har været søde at skænke til 

os. Pilen er vi i gang med og, granen glæder vi os til, at bruge til årets juledekorationer når vi 

kommer så langt.  

 

Vi har afholdt café-møde for børnehaveklassens piger et godt møde, hvor vi fik 

snakket venskab. Vi skylder 1. klasses pigerne et café-møde og håber at afholde det på 

tirsdag d. 10. november 2015.   

Torsdag d. 12. november 2015, er det pigerne fra 3. klasse tur til café-møde.  

 

Vi har delt sedler ud til klasserne med tilmelding til vores forældremøde  

mandag den 30. november 2015, der er en lille slip man skal udfylde og aflevere i SFO. 

 

3. og 4. klasse har dertil fået en seddel med program og tilmelding til deres hygge 

arrangement i SFO torsdag aften d. 26. november 2015. 

 

Næste onsdag den 11. november 2015, er det igen tid til at finde festtøjet frem 

og kridte danseskoene. Der afholder vi vores årlige ”Disco-fest”.  

Årets discjockey vil være vores vikar Niklas.  Alle børn får en billet med adgang til 

popcorn og drinks. For alle skal have mulighed for at være med til brag af en fest 

vil, der denne dag ikke være nogle gå hjem tider. Festen er i almindelig SFO tid fra 

kl. 13 – 16 og derefter er der oprydning inden lukketid. 

 

I dag - fredag skal vi hygge -  se film og spise lækre toast pizzaer. 

 

                          

                                         
                                                         

                                   I ønskes en rigtig god weekend 

                                                           Fra Spireloppen  

                                             

 

   NB: Maria er sygemeldt frem til jul, da Maria er blevet opereret i sit knæ.  

Niklas er vikar i SFO timerne og Mikael dækker Skole/Støtte timerne. 

     

               


