
12. februar 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 852 

    

Næste uge: 
 

15. februar 

 

 

22. februar 

 

23. februar 

 

24. februar 
 

 

 

26. februar 

 

 

 
 

Vinterferie (uge 7)  
Skole og Spireloppen har lukket 

 
HK – kursus 

Palle fri 

Lærermøde 

Palle fri 

Spireloppen aftencafé 
(3. og 4. klasse) 

Bestyrelsesmøde 

Palle fri 

Café-aften kl. 18.30 

Mærkedag: 
 

18. februar 

 

  

20. februar 

 

21. februar 

 

24. februar  

25. februar 

 
 

Albert  8.kl. 

Nana  8.kl. 

Emma  9.kl. 

Asbjørn  5.kl. 

Stig 

Rebecca  1.kl. 

Jens  3.kl. 

Mikael (sfo) 

Thilde  5.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

 

Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie –  

vi ses igen den 22. februar 2016 

 

 
 

 

OBS:  

Fejl-dato i den gule folder - besøg af kommende bh.kl. er den 1. og 2. juni 2016 samt 

forældremøde den 2. juni 2016 kl. 19.00. 



Projektuge i 7. – 8. og 9. kl. 
Overbygningen har afsluttet deres projektopgave, hvor fællesemnet har været 

”Livsanskuelse”.  

Det er der kommet en række spændende fremlæggelser ud af torsdag og i dag fredag. 

En sjov og lærerig proces for alle elever i overbygningen – dejligt at se, hvordan det også 

summer på tværs af klasserne. 

 

 
 

 

Cykelhjelm 
Hvis I ligger inde med brugte, men brugbare cykelhjelme, modtager vi dem rigtig gerne. 

 

 
 

Vi mangler tilkalder-vikar  
Da flere af vores unge tilkalder-vikar nu skal videre med uddannelse, kunne vi godt bruge 

et par unge friske mennesker til Skovbørnehaven, Spireloppen og Skolen. 

Så kender I nogen …… så kontakt os. 

 

 

 
 

 

Hilsen Hans 

 



 

10 – ÅRS JUBILÆUM 
 

Friskolens pedel STIG blev ansat på friskolen  

den 1. marts 2006, så det er blevet til 10 år  

på Vallekilde – Hørve Friskole, og det skal vi 

selvfølgelig fejre. 

 

DET GØR VI TIRSDAG DEN 1. MARTS 2016 

 

 TIL MORGENSANG 08.10,  

 

 FOR PERSONALET KL. 11.50 PÅ 

LÆRERVÆRELSET 
 

Alle forældre, som ønsker at gratulere STIG,  

er velkommen. 

 

Hilsen Hans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Ugen har budt på sjap, sjask og regn så det meste af tiden er brugt 

på inde-leg. 

 I dukkekrogen er der blevet hygget med masser af udklædning og 

indbudt til fine kaffe og the selskaber.  

Der er blevet danset og sunget til Ghettoblasterens stereolyd.  

I Baunen er, der blevet servet, smashet og slået til fjerbolde og 

kastet med stikbolde. 

 Garnet har været fundet frem, der er blevet fingerstrikket.  

Derudover er der blevet spillet spil, hygge snakket og serveret 

lækker eftermiddagsmad.   

3. og 4 klasse har fået færdiggjort deres gips ansigtsmasker de er 

blevet dekoreret i de fineste og flotteste farver.  

Kom og se vores meget flotte maske udstilling i dag 

fredag.  

Vi lover det er kunst på allerhøjeste niveau.  

Vi giver friskbrygget kaffe og boller til børnene. 

Efter vinterferien tager vi igen fat på Café-møderne torsdag den 

25. februar er det 2. klasses pigerne der holder café-møde. 

I uge 8 får vi en praktikant han hedder Daniel og skal være hos os i 

12 uger.  

Han er tømmeruddannet, men er nødsaget til, at skifte erhverv og han skal prøve, at se 

hvordan det er at arbejde i en SFO.  

                

I ønskes en rigtig god weekend samt en fantastisk god vinterferie. 

Fra Spireloppen                                  

                                              

                                                

                                                  


