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Næste uge: 
 

18. april 
 

20. april 

 

21. april 

 

22. april 

 

 

 

 

 

7. + 8.kl. på tur (Mads+Clark) 
(kl. 9.30 – 16.00 – Mosede Fort) 

Generalforsamling 

Skole-hjem ml.gr. 

Spireloppen - OL 

 

St.bededag – Fri     

 

 

  

Mærkedag: 
 

18. april 

 
 

Josefine  6.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

                        

         

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen:  
 

                Mira og Rasmus 

 

   De skal konfirmeres søndag den 17. april 2016 i Hørve Kirken 

  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Der er fællesrengøring for 2. kl. den 26.april 2016 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Tillykke til Lene som havde fødselsdag den 13. april 2016 



Kære alle forældre. 
April måned er over os og det betyder, at vi traditionen tro nærmer os dette års -  

 

Generalforsamling på Vallekilde-Hørve Friskole den 20. april 2016 kl. 19.00. 
 

Det er en meget vigtig aften på VHF, og det er her, vi bekræfter overfor hinanden, at 

vores fælles projekt ”Friskolen” skal fortsætte. Det er også her, bestyrelsen vælges (se 

indkaldelsen) det er vigtigt, at I giver jeres besyv med eller selv stiller op til 

bestyrelsen.   

Derudover besluttes der væsentlige ændringer, som f.eks. i vedtægterne. Økonomien 

diskuteres. 

Så der er meget at bakke op om, og der er et stort behov for, at I tilkendegiver jeres 

mening overfor friskolens bestyrelse.  

I er årsag til, at vi har en sund, velfungerende og meget attraktiv skole. 

Mange forårs hilsner 

Hans 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Besøg   
Vi har lige pt. besøg af Henning – og hunden Felix.  

Henning bor et par dage i vores Shelter og har også tidligere lagt sin vej forbi skolen. 

Henning kender I måske fra tv-serien, hvor man har fulgt Henning, som er hjemløs, rundt 

på hans cykel-færd i Danmark.  

Der bliver også lavet nogle tv-optagelser mens Henning er her  - så må vi se, om der er 

noget genkendeligt, når det på et tidspunkt rammer tv-skærmen. 

 
 

Restaurant Utopia. 
Chenny og 5. klasse slår fredag aften dørende op for restaurant Utopia  - Chenny og 

klassen har igennem hele denne uge arbejdet på højtryk med at blive klar til 

åbningsdagen fredag den 15. april. Forud har der været ansættelse af personale, hvor 

eleverne har søgt stillinger som kok, tjener, regnskabsfører m.m. Der har været 

planlægning af div. menuer og meget andet.   

Alt dette for at skabe de rette rammer så gæsterne (5.klasses forældre) kan få en 

fuldendt gourmet-oplevelse fredag aften i Baunen. 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1b29h5DMAhUFkiwKHVMfCvQQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/dr2-foelger-felix-og-vagabonden&psig=AFQjCNHi67selZWrDttRbjTXyEYvBSnMdQ&ust=1460789552954572
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1b29h5DMAhUFkiwKHVMfCvQQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/om-dr/programmer-og-koncerter/dr2-foelger-felix-og-vagabonden&psig=AFQjCNHi67selZWrDttRbjTXyEYvBSnMdQ&ust=1460789552954572


 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        

 

Musikfestival: Det har været endnu uge i musikkens tegn, der 

er blevet øvet, danset og rocket.  

Optakten til den store musikfestival har været ideel og vi fik 

afholdt en god generalprøve. 

Efterfølgende havde vi en fantastisk musikfestival-koncert. 

Det var et brag af en koncert, musik og sceneshow på 

allerhøjeste niveau.  

Det fremmødte meget medlevende publikum jublede, klappede 

og var ellevilde.  

Børnene på scenen må være vokset, de var i hver fald utrolig  

   stolte over deres musikalske evner. Børnene glæder sig 

allerede til næste års musik festival. 

Stor tak til den lokale DJ i Vallekilde Christian Due for lån af 

lys. 

Derudover tak til David fra 9. klasse, som var filmmand.  

Vi arbejder videre frem mod en musikfestival 2016 DVD. 

OL-nyt: Vi har ligget i skarp træning og vil de første dage i 

næste uge finpudse OL formen.  

Vi samler først i næste uge showdanser holdet til træning. 

Den store OL dag er på torsdag den. 21. april, vi bliver 

afhentet i bus fra skolen kl. 8.30 se mere info på allerede 

udleveret seddel.  

 

 

I ønskes god weekend 

Fra Spireloppen 

 

 

 


