
13. november 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 841 

    

Næste uge: 
14.november 

17.november 

17.november 

17.november 

18.november 

 
Baunen udlejet 

Bh.-2.kl. Teater kl.10.00 

Clark på kursus 

Skole-Hjem samtaler 7.kl. 

Faglærerkonsultation 9.kl. 

 

Mærkedag: 
16. november 

17. november 

 
Felina  4.kl.  

Emilia  5.kl.  

Lasse (Skov.bh.)  

TILLYKKE TIL

 

 

NU er det (snart) jul… 

Genbrugsjul 
 

December nærmer sig med hastige skridt og de første små insisterende kravlenisser er allerede 

dukket op. 

 

Vi skal selvfølgelig også jule igennem på vores skole og det betyder at vi starter 

pakkerindsamlingen til Danmarks længste, største og flotteste PAKKEKALENDER. 

 

I år vil vi ændre lidt i konceptet - det skal være genbrugs-jul - det betyder at man skal finde en 

lille ting derhjemme som man vil forære væk som gave (det skal være noget der er helt og 

fungere) Gaven pakkes også ind i genbrugspapir f.eks. julereklamer. Vi håber, at alle har lyst til at 

deltage.  

Det skal være en gave som både drenge, piger børn og voksne – og- du selv vil blive glad for.  

 

De dejlige gaver skal være afleveret absolut senest til gruppelærer 

tirsdag d. 24. november 2015. 

 

Skolens chefpakkeophænger Stig, sørger for at pakkerne kommer fint op at hænge under loftet 

på den lange gang ned mod Baunen. 

                                                                 

Hilsner fra lærerne 

             

 

 

 



 

 

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. 

 

 

9.kl. skal ”julehygge” i uge 50 med terminsprøver. 

 

 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

 



 

Vi har i ugens løb haft gang i værkstedet for hemmeligheder, der er blevet 

produceret og pakket masser af hemmeligheder ind.  

I må meget gerne gå på listefødder,  

når I afhenter jeres børn der er stor chance for de laver noget I ikke må se.

 

Vi har afholdt café-møde for 1. klasses pigerne, et godt møde, 

hvor der blev snakket om lege konstellationer og hvor vigtigt 

det er man bruger et pænt sprog overfor hinanden.  

 

 

Ugens store højdepunkt har helt klart været vores  

Disko- fest.  

Et brag af en fest her blev danset, sunget, hygget,  

guffet popcorn, skålet og drukket lækre drinks i baren.  

Hertil var der underholdning med stoledans, limbo og bold-dans pande mod pande. 

 

 Alle var enige om det var en fed fest og, børnene glæder sig allerede til næste års fest.    

 

Da vejret skifter og det er tiden for vådt og sjap vil det være 

en god idé, at I tjekker op på jeres børns garderober om, der 

er skiftetøj m.m. 

 

 

 

Fredag i næste uge d. 20. november 2015 - har vi forældre kaffe. Der vil blive solgt 

cookies så spis i SFO eller tag med hjem. Kr. 5,00 støtter et godt formål. 

                         

                                                                                                               

 

 

 

 

        I ønskes en rigtig god weekend 

                                                           Fra Spireloppen  

                                          

 

 

 

 

 

     



 

 

 

                                                                         

                                           
 

 

 

 

 

 

Husk vores forældremøde mandag den 30.november 2015. 

 

                         

 


