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Fredagsbrev nr. 863 

    

Næste uge: 
 

16. maj  

 

19. maj 

 

20. maj 

 

21. maj  

 

 

 

 

 

 

 
 

2. pinsedag – skolen lukket 

 

Helle – kursus kl. 8 - 16 

Spireloppen – dyredag 

Henrik - Fri 

Spireloppen – dyredag 

Baunen – udlej. Bh.kl.  

Mærkedag: 
 

14. maj 

 

 

16. maj 

17. maj 

 

19. maj 

 
 

Alberte  2. kl. 

Jeppe  2.kl.  

Pernille (SFO) 

Mads Peter  2.kl.  

Alma  1.kl.  

Linda (skbh.) 

Casper  6.kl.  

Tina 

Vibeke  

Jette (skbh.) 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Husker til kalender: 
Skolens fælles foto (udenfor) er i år mandag den 30. maj 2016 kl. 09.30. 

 

 

 
 



      

      60 års fødselsdag 
 

Friskolens ”rengørings-alf” Vibeke fylder 60 år 

den 19. maj 2016. 

Det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi fredag den 20. Maj 2016 

 

 Til morgensang kl. 08.10,  

 

For personale KL. 11.50  

               på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Vibeke, er 

velkommen til morgensang 

Hilsen Hans  

 

 



 

TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2016 

(ugerne:26 – 27 og 31) 
 
Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 26-27 og 31). 

 

27.06. - 01.07.16 mødetid:  

uge 26: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

04.07. – 08.07.16 mødetid:  

uge 27 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

01.08. – 05.08.16 mødetid:  

uge 31 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 
 

Skolen starter med første skoledag søndag den 07.august 2016 kl.12.00. 

 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest fredag den 10. juni 2016 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til egen ”husker”. 

 

 

 



Majfest den 27. maj 2016 

Alle børn møder kl. 08.05 – 13.00 hele majfest-ugen 

 

    

                                                                                 VHF REJSER 

    

  

Kære forældre på VHF. 
 

I mange år har inspiration, underholdning og oplevelser fra alverdens lande fundet vej 

til VHF i forbindelse med skolens fantastiske Maj -fester.  

I år har vi fået en fantastisk mulighed!  

I stedet for at hele verden kommer til VHF, rejser VHF ud i hele ver den!!!  

Gennem påvirkning af diverse lokalplaner er det lykkedes VHF at få lov til at etablere en midlertidig lufthavn på 

skolens område.  

Derfor vil alle modtage unikt billige billetter til afgange fra VHF-Airport den 27. maj 2016 fra kl. 18.00.           I 

nærmeste fremtid vil der foregå en dyb hemmelig lodtrækning, som giver hver familie to billetter til vores 

fantastiske destinationer.  

Herefter er det blot at møde op, mætte og spændte, med pas eller rejsekort på  

Majfestpladsen foran VHF Airport den 27. maj 2016 kl. 18.00 

Venlige, ihærdige og aktivt farveblinde medarbejdere vil herefter følge jer videre, således at I som rejsende 

udelukkende skal følge de almene instrukser fra lufthavnens og rejseselskabernes ansatte. 

NB! Der accepteres kun håndbagage 

Nærmere info om de enkelte landes mange unikke og enestående tilbud vil følge! 

Venlig hilsen 

                                                                                                            - spis hjemmefra og vær glad  

    VHF REJSER 

 

 

 



(Udklip fra DR News): 

Læs med dit barn - det 

betaler sig 

Forskning viser, at forældres læsestøtte svarer til fire timers ekstra 

danskundervisning om ugen. 

 
Børn læser bedre, hvis deres forældre hjælper dem med læsningen (arkivfoto). (Foto: Skovdal & 

Skovdal/colourbox.com © /colourbox.com) 

 

Af Johannes Reimer og Emma Lichscheidt 

En undersøgelse af 1500 aarhusianske elever i 2. og 3. klasse viser, at der virkelig er noget at 

hente, når de voksne inddrages i at hjælpe og støtte børnene i læsning. 

Effekten af at involvere forældrene svarer til to voksne i klassen eller fire timers ekstra 

danskundervisning om ugen i fire måneder i 4. klasse. 

Det viser forskningsprojektet READ, som Børn og Unge i Aarhus Kommune har gennemført i 

samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA 

University College. 

 

LÆS OGSÅ: Børn vil gerne på læseskole i sommerferien 

Projektleder i Aarhus Kommune Tine Nørregaard er overrasket over resultatet. 

- Det er ikke nyt, at vi siger til forældre, at det er en god idé at læse med barnet i tyve minutter 

hver dag. Men jeg er overrasket over, at det har så stor en betydning, siger hun. 

Det er ikke så vigtigt at børnene læser korrekt - man må altså ikke rette på børnene, hvis de 

læser forkert. Det er andre ting, som er vigtige. 

- Deres barn skal opmuntres til at blive glad for at læse og forstå det, de læser. Det er det, der 

er væsentligt, siger Tine Nørgaard. 
 

 

mailto:emli@dr.dk
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/boern-vil-gerne-paa-laeseskole-i-sommerferien


 

 

En varm og solrig uge er ved vejs ende i Spireloppen. Det betyder, at solcremen nu er 

rigtig vigtig. Vi har en solcreme som vi deler ud af. Men vi opfordrer stærkt til at alle 

børn er smurt ind hjemme fra, og meget gerne medbringer egen solcreme i tasken. 

Denne uge har været en uge fyldt med hygge og godt humør. Vi har nydt vores nye 

hængekøjer, vi har fået taget vores vandbane i brug, vandsopperi i bassinet ved møllen er 

startet. Samtidig er de flotteste dyr og væsner kommet til live i Marias 

ansigtsmalingværksted. 

Næste uge torsdag og fredag, har vi vores årlige dyredage. Her har man mulighed for at 

medbringe sit kæledyr. De små dyr, som kaniner, rotter, mus, hamstre, slanger og 

edderkopper med flere, skal medbringes i bure. De kan torsdag morgen stilles op i 

stalden, i SFO-tid vil vi så tage dem frem, og hygge med dem alle. 

Der er mulighed for overnatning i stalden, hvis det ønskes, men vand og mad er på eget 

ansvar. 

De større dyr skal vises frem sammen med mor og/eller far. Vi sørger for kaffe på 

kanden, som kan nydes mens hund, kat, hest og giraffen bliver vist frem. 

Vi glæder os til nogle gode dage. 

  

VIGTIGE DATOER 

19. maj: Dyredag 

20. maj: Dyredag 

1. juni: Besøg af kommende børnehaveklasse 

7. juni: Standtur 

15. juni: 3. og 4. klasses tur - Vi mangler stadig et par  

forældre til at hjælpe denne dag! 


