
24. juni 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 869 

    

Næste uge: 
 

Uge 26 + 27 

24.-25.juni 

27. juni 

28. juni 

29. juni 

26.-27.juli 

Uge 31 

7. august 

 

 
 

Spireloppen åben 

Udlejning af Shelters 

Alle lærer – pæd.dag 

Alle lærer – pæd.dag 

Alle lærer – pæd.dag 

Udlejning af Shelters 

Spireloppen åben igen 

I skole igen (søndag) 

Mærkedag: 
 

18. juni 

 

19. juni 

21. juni 

23. juni 

24. juni 

 
 

Emil  5.kl. 

Eja  9.kl.  

Emil M  1.kl.  

Agnes  3.kl.  

Alexander  2.kl.  

Malou  bh.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 Kontoret er åbent i den kommende uge fra kl. 8.00 – 14.00 –  

vi lukker ned fredag den 1. juli 2016 

Vi er tilbage på kontoret onsdag den 3. august 2016 kl. 8.30. 

Hilsen  

Helle og Tina 

 

Vi ønsker alle en rigtig god og solrig sommerferie 

 

 
Vi ses igen søndag den 7. august 2016 kl. 12.00  

  



Dimission juni 2016 

 

 
Asta Madsen 

 

 

 
David Jørgensen 

 

 
Eja E. Jensen 

 

 
Emma Vandel 

 
Emilie Nielsen  

 
Fie Nielsen 

 
Hannah Drews 

 
Hjalte Gotved Hvid 

 
Laura van der  

Steen Jepsen 

 
Laura Pratt 

 
Lea Brandt 

 
Lene Jeppesen 

 
Mikkel Hansen 

 
Rasmus Høeg 

 
Sebastian Høeg 

 
Sif Elsang 

 

 

   

Vi skal også sige farvel 

til: Thomas 7.kl. 

 

 

 

 Og de voksed´ og de voksed´… 

så meget, at vi nu skal tage afsked 

med disse dejlige unge mennesker. 

 

… Gid de altid holder ved 

held og lykke og få kærligheden med ! 
 

Lars Lilholt 



Billeder fra Dimissionsfest den 22. juni 2016 
 

 
 

 

Der er lagt flere billeder på skolens hjemmeside  - fotogalleri 
 



 

Dimissionsfest 2016 
Stor tak til 8. klasse, (inklusiv Peter) og forældre for jeres engagement i at skabe så 

gode rammer, flot pyntning, sørge for god mad og servering i topklasse til 9. klasses 

dimissionsfest onsdag aften. Det er et arbejde der betyder meget for at give vores 

afgangselever og deres familier en fantastisk aften. 

 

 

Lejrskoler i næste skoleår – uge 33 for alle.  

Lille indskoling - bh.kl. & 1.kl – skal overnatte på skolen  

Store indskoling - 2.-3.kl. – skal til Holbæk Naturskole  

4.- 6.kl. – skal til Horsens  

7.-9.kl. – skal til Røsnæs og nyde udelivet.   

I hører mere om lejrskolerne fra hjemgruppelærerne i ugebrevene. 

 

 

Friskolens forældrebank 
Vi har igen i år nydt godt af, at I forældre har været i gang med alverdens 

arbejdsopgaver på skolen.  

It, eksamensvagter, madlavning til større arrangementer, vinduespudsning, opsætning af 

cirkustelt, vikardækning både på skolen, i SFO og Skovbørnehaven, diverse 

vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på vores skole, træfældning, indbinding af bøger 

og mange mange andre arbejdsopgaver … Det er SÅ dejligt, at vi kan få klaret rigtig 

mange opgaver på denne måde. TAK til jer  

Til alle nyere forældre vil jeg gøre opmærksom på, at I altid kan sige nej, hvis I får en 

henvendelse fra byggeudvalget, Stig og kontoret – blot I så meddeler, hvornår I kan i 

stedet for.  

Alle skal vide, at det er vigtigt, at vi er parate til dette stykke arbejde – hvad der er 

sparet er tjent til andre dele af skolevirksomheden.  

Jeg håber imidlertid også, at I kan mærke det værdifulde i at være sammen med andre 

forældre i disse sammenhænge. Jeg tror, at det er en afgørende årsag til, at vi sammen 

kan gøre en forskel.  

ALLE SKAL HAVE EN MEGET STOR TAK FOR DERES BIDRAG. 

 

   
 

 



Første skoledag efter ferien er søndag den 7. august 2016 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor er der mødepligt) 

 

Alle – elever og forældre – mødes til ”frokost i det grønne”. 

 

Kl. 12.00   ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

     Kl. 12.10 – 15.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt et tæppe til at 

sidde på. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og hygger 

os og leger –  især får vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt ! 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Første undervisningsdag – mandag den 8. august 2016 – hjemgruppedag 
 

Mødetid: kl. 08.05  

 

Kl. 08.10  Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang  

                  er velkommen. 

                 Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive, og 

                 efter morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

kl. 08.20 – 12.15 Hjemgruppetimer 

 

kl. 12.15 -     Pasningsordning i Spireloppen 

 

Resten af ugen er efter skema 

 

 

 

 



 

Betaling kommende skoleår. 
Vi beklager – men taksterne som var i fredagbrevet i sidste uge – var ikke korrekte 

Taksterne er uændret i kommende skoleår. 

Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 01.08.2016 

 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 

1.245,00 243,00 485,00 647,00 808,00 889,00 

Skolepenge og SFO betales i 11.mdr. - juli er betalingsfri. 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og 

tredje barn, mens børn ud over det tredje er gratis. 
 

 

       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Fra Bestyrelsen 

-På baggrund af det bekymrende lave fremmøde til de seneste arrangementer,  påtænker  

  bestyrelsen at se på, hvordan de fremtidige arrangementer skal afholdes. 

-Bestyrelsen er især bekymret for vores forpligtende fællesskab, som vi jo alle har valgt 

  at være en del af. 

-Vi har brug for, at alle familier deltager aktivt, så vi fortsat har et grundlag for at drive  

  vores skole. 

Ønsker alle forældre – elever og personale en dejlig sommerferie. 

 

På bestyrelsens vegne 

Tine Holm, Dorthe Skov-Lindquist, Tine Schulz, Morten B. Sørensen 

og Charlotte Glud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Nina  
10 – års 

jubilæum  

og Chenny  
20 – års  

jubilæum 

 

 
Nina har været ansat på friskolen i 10 år og  

Chenny har nu været ansat på friskolen i 20 år,  

så det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi mandag den 8. august 2016 

til morgensang kl. 8.10 i Baunen  

og for personalet kl. 12.15 på lærerværelset  

 

Alle, som ønsker at gratulere Chenny og Nina, 

 er velkomne. 

 

Venlig hilsen 

Hans Brandt 
Skoleleder 

 

  



Så nærmer sommerferien sig meget snart. Det har været et forrygende skoleår i 

Spireloppen med masser af aktiviteter og store oplevelser. 

Her kan nævnes: Vejrhøj-tur, disco-fest, kunst-uge, musikfestival, OL, dyredage, 

strandtur, forældrekaffe, legetøjsdage og meget mere. 

Vi glæder os allerede til næste skoleår og er sikker på det bliver mindst lige så 

forrygende. 

Vi vil sige tusind tak til de forældre der i årets løb har givet en hjælpende hånd i SFO’en 

når vi har haft brug for det.  

Vi vil ønske alle dem der går på ferie i dag en skøn sommerferie.  

Til de børn, der ikke har sommerferie endnu, så ses vi selvfølgelig i de næste par uger.  

Vi vil sige tak til jer forældre for samarbejdet i skoleåret, der er gået.  

  

I går torsdag til vores udedag, hyggede vi 

med bål og snobrød. 

 

Husk: vi i dag fredag har legetøjsdag. 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle sammen en go’ sommer og ha’ nu en fantastisk sommerferie 

fra os i Spireloppen 
 

 

Spireloppen holder sommerferielukket i ugerne 28 – 29 – 30 
 

(se alle billederne der er lagt på skolens hjemmeside / Spireloppen / galleri) 


