
27. november 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 843 

    

Næste uge: 
 

30.november 

1. december 

 

2. december 

 

3. december 

 
 

Spireloppen – forældremøde 

Juleemnedag (kl. 8.10 – 13.00) 

Lærermøde 

Opfølgning på pæd. tilsyn i 

skbh. kl. 9.00 – 11.00 

Vhf´s børnekor – musical 

kl. 15.30 

Mærkedag: 
 

28.november 

29.november 

02.december 

 

 

 
 

Morten  8.kl.  

Dag  1.kl.   

Gustav  7.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vi har desværre igen lus på skolen, 

 så tjek venligst jeres barn/børn i weekenden. 
 

 

 

 



Pakkekalender  

”Madam blå” er nu fyldt med navne på alle de børn som har lyst til at være med og har 

afleveret en pakke til vores ”morgenpakkekalenderleg” .  

HVIS du helt har glemt at aflevere en pakke og har meget lyst til at være med, kan du 

stadig nå det, men SKYND DIG  - vi starter legen på tirsdag den 1. december – pakken 

kan afleveres til din gruppelærer..  

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Juleemnedag mandag den 1.december 2014.  

På tirsdag træder vi alle ind i julemåneden, og kan det gøres bedre end at lægge ud med 

en juleemnedag? Nej vel:-)  

Igen i år vil der være kreative værksteder, hvor der bl.a. vil være mulighed for at  

klippe/klistre, bage  og lave foderkugler ude ved bålet (husk varmt tøj). 

Vi glæder os til, at skolen bliver julepyntet og skal syde og boble af spændende 

aktiviteter, så vi rigtig kan fornemme, at der er julerier i gang på VHF.  

Alle børn møder 8.05 til 13.00 denne dag.  

Efter morgensang vælger børnene sig ind på det værksted, de gerne vil være på, og hvor 

der ligeledes er plads.  

I løbet af dagen kan man nå igennem flere af de værksteder, som der tilbydes.   

Værkstederne vil blive præsenteret til morgensang af de pågældende lærere, så slå lytte 

bøfferne godt ud.  

Værkstederne summer indtil frokostpausen.  

Herefter går alle børn i egen klasse med deres 

hjemgruppelærer.  

Dette er jo en af vores særlige dage, så hvis der er 

nogen af jer forældre, som kan byde ind med en 

hjælpende hånd og har lyst til at være med denne dag,   

Så kontakt endelig jeres barns gruppelærer.   

Julehilsener fra lærerne.  

 



Terminsprøver 9. klasse uge 50, 2015 
 

Klassen møder til sædvanlig tid kl. 8.05. 

 
Mandag d. 7.12.  

8.30 – 12.00. 

Herefter fri. 

Dansk skr. fremstilling 

Tirsdag den 8.12. 

8.30 – 12.30 

Herefter fri 

Matematik færdighedsregning og 

problemregning 

Onsdag den 9.12. 

8.30 – 11.30 

Herefter sundhed og 

bevægelse. 

 

Skriftlig tysk 

Torsdag den 10.12. 

8.30 – 11.30 

Herefter dansk. 

Fri i fysik 

Skriftlig engelsk 

Fredag den 11.12. Biologiprøve i biologitimen. 

Retskrivning og læsning i dansktimerne – 

vi inddrager spisepausen og holder pause 

bagefter. 

Almindeligt skema i historie og 

samfundsfag. 

Uge 48/49 Samfundsfagsprøve i 

samfundsfagstimerne. 

 

De lærere, der har klassen, er vagter. 

 

Clark, Palle, Alex og Marianne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Ugen startede med jubii råb, sneboldkampe og kælketure ned af 

bakken ved skoven. For endelig kom sneen det er altid dejligt, at se 

sneen skabe stor glæde blandt børnene.  

Den forsvandt desværre lige så hurtigt, som den kom.   

Ellers er der blevet konkurreret i ”den store bage dyst” i 

sandkassen og leget krigslege. 

Nina og børnene fra 3. og 4. klasse er kommet godt i gang med 

bolsjeværkstedet. Duften af dejlige bolsjer har trukket mange 

nysgerrige forbi Spireloppen.  

Der er allerede produceret mange forskellige bolsjer bl.a. cola, 

jordbær og flødebolsjer. Produktionen fortsætter i næste uge.  

I går torsdag havde vi aften SFO for 3. og 4 klasse, hvor der blev 

leget gæt & grimasser, guffet hjemmelavet pizza, gulerodsstænger 

og slik. Der blev dystede i høvdingebold og lavet Kumihimo 

nøgleringe.  

Alle børnene havde en hyggelig aften og det var en ren nydelse, at 

have hele SFO’en for sig selv. Næste aften SFO arrangement vil  

                                finde sted den 24. februar 2016.  

 

På mandag siger vi farvel til november og tirsdag siger vi goddag til december det fejre 

vi med et ordentlig fad risengrød. Hvem ved måske børnene levner lidt grød til nissen. 

Vi skal selvfølgelig også klippe, klistre, lave julepynt og bare hygge. 

   

Husk vi I dag fredag den 27. november har legetøjsdag. 

 

Husk vi har forældremøde i SFO Spireloppen på mandag den 30. 

november kl. 19.00 -21.00 

 

I ønskes en rigtig god weekend og første søndag i advent. 

Fra Spireloppen 

 

 



 

 

Lidt billeder  

fra 3. og 4.   

klasses aften-  

SFO 

 

                                              

  

 

 

 

 

  

                                                                           

                                                    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


