
11. marts 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 855 

    

Næste uge: 
 

14. marts 

15. marts 

16. marts 

17. marts 

18. marts  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emneuge hele ugen  

8.kl. sundhedplej. kl. 8-14 

Nille – kursus 

Nille – kursus 

Clark - fri 

 

 

 

Mærkedag: 
 

12.marts 

13.marts 

 

14. marts 

15. marts 

 

17. marts 

18. marts 

 
 

Sebastian  4.kl.  

Frida  5.kl. 

Lene  9.kl.  

Freja  bh.kl.  

Mathilde  5.kl.  

Lis (skovbh) 

Anne 

Axel  1.kl.  

Kamille  1.kl. 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Så er billeder fra Café-aften lagt på skolen hjemmeside / fotogalleri. 
 

 
 

 



Elevrådet bakker op omkring Hele Verden i Skolen 

For 8. år i træk, er VHF med til IBIS’ undervisnings- og udviklingshjælpsprojekt ”Hele 

Verden i Skolen”, som betyder, at alle børn har fået årets ”LæseRaketten” en bog med 

historier fra Burkina Faso i Afrika – og er blevet opfordret til at hjælpe børn i Burkina 

Faso til at komme i skole. 

Elevrådet besluttede torsdag den 10. marts at støtte IBIS og skolerne i Burkina Faso 

ved at bede lærerne om hjælp til at dele de firs lodsedler ud, hver klasse har fået til 

rådighed, så de elever som ønsker at hjælpe, kan sælge lodsedler til familie, venner og 

bekendt.  

 

Lodsedlerne koster 20 kroner og pengene vil blive bogført af klasselærerne og derefter 

vil det samlet beløb for skolen sendes til IBIS. 

For at få flere oplysninger omkring projekterne, kan forældrene låne deres barns 

LæseRaketten eller gå ind på hjemmesiden: http://heleverdeniskole.dk/  

De enkelte klasser samt musikholdene er i gang med at brainstorme om der er andre 

indsamlingsmuligheder. 

Det er dejligt, at vores børn har lyst og mod til at give en hjælpende hånd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heleverdeniskole.dk/


                                                                                       

 

En uge med masser af forårstegn i luften, hvor der er blevet 

leget alt mellem himmel og jord. 

Rollespils våbnene er blevet luftet, der er blevet gravet små 

vandkanaler, bygget huler, spillet skov-stratego. Et par af 

børnene er endvidere gået i gang med et større projekt at 

bygge en luftballon. 

I det store bolsje-værksted har duften af sukker søde 

slikkepinde taget sit indtog. Nina og børnene har lavet de 

flotteste lækreste slikkepinde, som selv Bonbon slik må 

misunde. 

Gæk, gæk mit navn er blevet væk……. Da påsken er lige med 

gækkebreve og påskeæg er der børn, der har haft gemt sig i 

hjørner og kroge for, at klippe flotte små gækkebreve. 

OL nyt: Alle børnene er blevet præsenteret for hvilken 

sportsgren de skal repræsentere ved Odsherred Legene i 

Højby den 21. april. Vi vil så småt gå i gang med træningen til 

de enkelte discipliner så vi kan møde frem i topform.  

Vi vil gerne have lov at sige tusind tak til den håndfuld 

forældre der sidste fredag passede vores børn i SFO, hvor 

vi var på pædagogisk weekend.  

Jeres hjælp er guld værd og dejligt, at I kan træde til og 

give en hjælpende hånd, når der er brug for det. 

Husk næste fredag den 18. marts er der legetøjsdag og 

forældrekaffe, hvor vi sælger lækre hjemmelavede 

müslibarer kun 5 kr. stk.  

                                                                          

                   

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 

                                              

                                                


