
18. marts 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 856 

    

Næste uge: 
 

19. marts- 

28. marts 

 

 

 

 

 

26. marts 

29. marts 

 

30. marts 

 

31. marts  

 

1. april 

 

 

 
 

Børnenes Påske-ferie 

 

 
 

Udlejning baunen 

Intro 8.kl.  

Lærermøde 

Intro 8.kl. 

Bestyrelsesmøde 

Intro 8.kl.  

Forældremøde 9.kl.  

Teater 7.- 9.kl. (kl. 10.00) 

Intro 8.kl.  

Mærkedag: 
 

20. marts 

22. marts 

27. marts 

29. marts 

 
 

Lærke  bh.kl. 

Mads C  6.kl. 

Hjalte  9.kl.  

Jasper  6.kl.  

Charlotte 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god Påskeferie – vi ses igen den 29. marts 2016 
 

 
 

 

OBS – vi har desværre igen konstateret børneorm på skolen –  

tjek venligst jeres børn i påskeferien. 



 

 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen:  
 

Baldur, Freja, Gustav, Lina, Mathilde SP, Oliver SP og Thomas 

 

De skal konfirmeres søndag den 20. marts 2016 i Kors Kirken. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Intro-forløb for 8. kl. i uge 13: 

Intro for 8. klasse er en mulighed for vores 8. klasser til at komme ud at prøve to 

ungdomsuddannelser i løbet uge 13 og blive lidt klogere på, hvad er f.eks en 

erhvervsuddannelse  eller tilsvarende, hvordan er det at gå i gymnasiet samt en hel 

række andre spændende muligheder.  

Vi håber alle vil blive lidt mere afklaret i forbindelse med, hvad den enkelte kunne tænke 

sig, når de skal videre her fra VHF. 

 

 

Frikvarters regler efter påske 

Indskolingen: forsat ude både i 10 pausen og spisepausen. 

Mellemgruppen : ude i 10 pausen – og ude indtil kl. 12 i spisepause. 

Overbygningen: kan selv vælge ude/inde i begge pauser. 

Baunen: vil være lukket i frikvarterne (fra påske til efterårsferien). 

 

 
 

 

Tilkalde vikarer  

Som vi tidligere har nævnt her i fredagsbrevet,  mangler vi virkelig 

tilkaldevikarer. Næsten alle vores gode unge vikarer har nu tjent penge 

så de kan tage på udlandstur – højskoleophold og lignende.  

Det er jo dejligt, at de unge mennesker tager ud og oplever verden, 

men for os giver det her sidst på skoleåret lidt udfordringer at finde 

kvalificerede vikar.  

Kender I nogen der kunne være interesseret i at være tilkaldevikar 

høre vi meget gerne nærmere. 

 

Hilsen Hans 



 

 

 

 
 

 

 



 

2. klasse skralder ud ! 
 

2. klasse har samlet skrald i de sidste par uger.  

Til morgensang har klassen vist hvor meget skrald der er blevet fundet.  4 sække fyldt 

med skrald på strækningen fra Hovvejen til Vallekilde. Hold da op! 

2. klasse fandt ud af: 

 Hver gang vi går 250 meter er der en affaldssæk med skrald.  

 Der ligger en hundelort cirka hver 5 meter. 

 Der var 7 biler der blinkede til os og tog tommelfingeren op mens vi samlede 

skrald. 

 Der var en dame der kaldte os ”hverdagens helte”. 

 Det meste skrald var slik, flasker og fyrværkeri. 

 Der ligger meget skrald langt inde på markerne. 

 Der lå meget skrald ved den sø vi skøjtede på i vinters. Det skrald har vi smidt! 

 Jo tættere vi kom på Vallekilde Højskole, jo mere skrald lå der. 

Derfor har vi sendt et brev til Højskolen i Vallekilde. Brevet er læst op på 

Højskolens morgensamling, og pt. afventer 2. klasse svar fra en gruppe af 

Højskolens elever, som vil sende et svar til os. 

Venlig hilsen 

2. klasse 

Vallekilde-Hørve Friskole 

 



Billeder fra 2.klasse 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

En uge med masser af dejlig sol, vi har virkelig nydt det længe 

ventede skønne forårsvejr.  

Der er blevet dunket og driblet på basket banen. Masser af 

racerløb på mooncars og løbehjulene. I skoven har der været 

gang i hulebyggeri og rollespil. Sandkassen har været et stort 

samlingspunkt, hvor der er blevet bygget og gravet i stor stil. 

I mandags havde 3. og 4. klasse en forrygende aften-SFO, hvor 

der blevet hygget med at guffe dejlig Spaghetti og kødsauce. 

Pigerne hyggede med, at lave dulledyr og drengene havde stor 

Nerf-kamp i baunen.   

Tirsdags gråvejret nød vi inde med en go’ film. 

OL nyt:” Øvelse giver mester” træningen går fremad og vi har 

fået trænet i rundbold, sjipning, høvdingebold og 

forhindringsløb. Vi er sikre på vi nok skal nå topformen inden 

Odsherred legene skydes i gang. 

Ugen efter påskeferien går vi så småt i gang med 

forberedelserne til årets store musikfestival.  

Vi går i gang med gruppedannelser. Sæt endelig kryds i 

kalenderen torsdag den 14. april, hvor selve musikfestival 

koncerten vil finde sted.  

Husk i dag fredag har vi legetøjsdag og forældrekaffe, hvor vi 

sælger lækre hjemmelavede müslibarer kun 5 kr. stk. (se 

opskrift på næste siden) 

                                                                                                                                             

                   

I ønskes en rigtig god weekend og påskeferie 

Fra Spireloppen 



                                           

                                              

 

                                                  

+ 50 G hasselnødder/mandler  


