
20. maj 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 864 

    

Næste uge: 
 

23. maj 

 

25. maj 

27. maj 

29. maj 

 

 

 

 

 

 

 
 

Majfest - uge  

alle møder kl.08.05-13.00 

Bestyrelsesmøde 

Majfest kl. 18.00 

Bh.kl.- fællesrengøring 

Mærkedag: 
 

22. maj 

26. maj 

 
 

Oskar  bh.kl.  

Asta  9. kl. 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
 

Obs: 

Bh.kl. - fællesrengøing efter Majfest 

Søndag den 29.maj 2016. 

 

Husk derfor at få ”tømt” garderober for tøj, pinde o.lign 

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Alle børn har fået nye ”omsorgssedler” (lilla) i tasken fredag/mandag.  



 

Mødetider i majfest-ugen kl. 08.05 - 13.00 alle dage. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Som tidligere nævnt vil eleverne i overbygningen fra næste skoleår selv skulle medbringe 

bærbar Pc’er. 

Vi nævnte også at det vil være muligt at købe brugte maskiner gennem skolen.  

Frist for henvendelse om køb gennem skolen er 1. juni 2016, da vi i tilfælde af mange 

henvendelser ellers ikke kan garantere at maskinerne er klar til skolestart.  

Ved køb/forespørgsel på PC-køb gennem skolen, henvendelse til Clark  - mail: 

clark@vhfriskole.dk 

 

Hans 

                                         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

De mundtlige prøver juni 2016 

Dato Fag Lærer Censor Klasse Antal Kl. 

1. og 2. juni 

2016 

Fysik/Kemi Palle 

Andersen 

 

Kom Sleiborg 

(Asnæs) 

9.kl.  16 stk. Kl.  

6.og 7. juni 

2016 

Dansk Marianne 

Østergaard 

 

Hanne Lynge 

(Rørvig) 

9.kl. 16 stk. Kl. 

15. juni 

2016 

Tysk Pauline V. 

Jensen 

Anette 

Pleimert 

(Asnæs) 

 

9.kl. 16 stk.  Kl. 

20.og 21. juni 

2016 

Engelsk Marianne 

Østergaard 

Camilla Vittum  

(Nr.asmindrup 

skole) 

 

9.kl.  16 stk. Kl. 

OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet 

 

 

 

 

 

mailto:clark@vhfriskole.dk


 
MAJFEST PÅ VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Vi glæder os til at se alle forældre til Majfest 
Fredag den 27. maj kl. 18-21 

 

Emnet er ”VHF REJSER” 
Traditionen tro starter vi omkring majstangen og så går løjerne i gang. 
 
Fra VHF Airport bliver I fløjet til to af disse destinationer: 

Indien, Tanzania, Grønland, Tyskland/Frankrig, USA og Brasilien. 
 

Her vil I opleve den lokale folklore, smage, lyde ……. Kort sagt opleve lande, som alle 
børn har arbejdet med gennem hele ugen. 
Jeres familiebilletter kommer med børnene hjem først på ugen – på disse står jeres 
destinationer, afgangstidspunkter m.v. 
 
Husk, at tage småpenge med – så kan I få slukket tørsten 
 
                                Hilsen  
 
 
                                                           VHF 
                                                           REJSER                     - spis hjemmefra og vær glad  
 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Æbleværkstedet 
2. klasse var i sommeren med 3. klasse på lejrskole på et æbleværksted. De aktiviteter 

som eleverne arbejdede med på selve turen, samt de opgaver Thomas og Mads 

efterfølgende lavede til eleverne, var en stor succes.  

Så stor at æbleværkstedet og portalen "Skolen i virkeligheden" har rettet henvendelse 

til Mads. De ønsker nemlig at starte en skoletjeneste under æbleværkstedet, og 

skoletjenesten skal tage udgangspunkt i de aktiviteter og opgaver, som eleverne 

arbejdede med i ugerne omkring lejrskolen. I uge 20 har 2. klasse samlet opgaver, 

evaluering og yderligere forslag til mulige opgaver.  

  

Foreningen bag æbleværkstedet har kigget på opgaverne, samt de indtryk de fik under 

vores besøg. Det har de samlet i følgende folder under titlen "leg, læring og samvær". En 

folder vi roligt kan være ligeså stolte af... 

 

Se nedenstående 

Mads 



 

 

 

 



Arbejdslørdag 
den 11. juni 2016 kl. 10.00 – 14.30 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber, at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp.  

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Der vil ligesom tidligere år blive 

hængt placnher op i forhallen, hvor man kan skrive sig på.   

Der vil være arbejdsopgaver som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil 

være alt lige fra at beskære og ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge udkrudt, 

lægge fliser, male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og 

værktøj.   

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse vil stå for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for 

børn. Alle bedes selv medbringe drikkelse.  

2. klasse bager kager til alle, som vi får når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe.  

Søskende er meget velkomne til at deltage i dagen.  

Tilmelding skal ske senest mandag den 30.maj 2016 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret: kontor@vhfriskole.dk 

 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁----------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til arbejdslørdag 

 

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn Vi medbringer bil og trailer: 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:    

 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor: 

Vi ønsker at købe frokost: antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  
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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”. 

 

 

 



FRIVILLIG MUSIK 
Skoleåret 2016/2017 

      
Kære alle børn i 4. til 9. klasse. 

Næste skoleår tilbyder vi igen FRIVILLIG MUSIK. 

Vi kender endnu ikke tidspunkterne og størrelserne på holdene, så derfor 
ønsker vi bare at se, om I er interesserede i at deltage. 

Nedenstående tilmelding er altså ikke bindende, men bedes afleveret til 
gruppelærer senest den  17. juni 2016.  

Hilsen Anna Karina  

……………………………………………………………..klip…………… 

FRIVILLIG MUSIK (interesse) – ikke bindende tilmelding 

Band 4. klasse ______                                         Band 5. klasse ______ 

 

Band 6. klasse ______                                         Band 7.-9. klasse ______ 

 

____________________         ________        ______________________   
               Navn                            Klasse                Forældreunderskrift  

                             

(Alle børn 3. kl. – 8. kl. har fået tilmelding i tasken i dag) 



                                                                                        

Efter en god pinse har det været en dejlig kort uge i Spireloppen. 

Alligevel har ugen været fyldt med sol, hygge og masser af sjove lege. 

I skoven skjul er der blevet leget i huler, på basket-banen og på fodboldbanen har 

boldene rullet frem og tilbage. I sandkassen er der blevet bygget med sand og lavet de 

fineste sandkager. I hængekøjerne er der blevet gynget og hygge sludret. 

Torsdag og fredag havde vi traditionens tro vores hyggelige dyrdage. Ved Stalden var 

der opsat et par store løbegårde, hvor børnene og deres dyr var det store samlingspunkt.  

I det skønneste sommervejr fremviste børnene deres kæledyr. Vi kan nævne dyr som 

marsvin, hamstere, kaniner, skildpadder og flere racer af hunde. Dyredagene har en stor 

betydning for børnene, de nyder, at vise deres helt egne dyr frem for hinanden. 

Onsdag den 15. juni skal vi på afslutningstur med 3. og 4. klasse i denne forbindelse har vi 

stadig brug for nogle til, at passe børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  

Er der en 2 - 3 forældre, som brænder for, at lege pædagog for en dag, så giv endelig 

besked i SFO’en.  

I ønskes god weekend 

Fra Spireloppen 

Lidt dyredagsbilleder: 

               

 


