
19. august 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 871 

    

Næste uge: 
 

23. august 

24. august 

 

 
 

Lærermøde + P-møde 

Bestyrelsesmøde 

Mærkedag: 
 

20. august 

22. august 

 

23. august 

24. august 

 

 
 

Julie  1.kl. 

Filippa  1.kl.  

Rasmus  2.kl.  

Kaya  2.kl.  

Pauline 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

Husk, at give kontoret besked, hvis I ønsker fredagsbrevet på papir –  

alle i børnehaveklassen har fået udleveret fredagsbrevet på papir i dag.  

Hilsen kontoret 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vi har desværre stadig lus på skole  
 



Lejrskoler: 
Alle klasser er i skrivende stund ved at afslutte deres lejrskoler – og vi glæder os til at 

høre om deres mange forskellige spændende oplevelser. Jeg er sikker på at alle børn er 

mætte af oplevelser og klar til en weekend, hvor de kan få hvilet ud og være sammen med 

familien. 

 

Farvel til Nille: 
Vi har aftalt med Nille, at hun kommer til morgensang på mandag den 22.august 2016,   

hvor vi og I forældre kan give hende et ordenligt farvel. 

   

VHG-dag – fredag den 2. september 2016 
Traditionen tro afholder vores lokale idrætsforening VHG deres store årlige 

aktivitetsdag, hvor vores børn sammen med andre lokale børn fra Hørve/Fårevejle skoler 

har mulighed for at prøve foreningens mange aktiviteter – de forskellige aktiviteter er 

afpasset efter børnenes alder og man følges rundt med sin egen klasse. 

Da det er et stort arrangement med deltagelse af rigtig mange børn, er der også 

forskellige mødetider og gå-hjem tider for de forskellige klasser/grupper. 

Nærmere info følger – håber alle får en dag ”med lyst til mere ”  

    

Børnemusikfestival   
Mandag den 29. august 2016 får friskolen, i forbindelse med 

Odsherred  Børnemusikfestival, besøg  af Ea Philippa med stykket 

”Hjertely”  – det glæder vi os til.  

Stykket er for børn i alderen 5-9 år (SFO-alder) og spilles kl. 13.00.  

Det betyder, at det foregår i SFO-tiden .  

Børnemusikfestivallen byder på meget andet god musik for børn rundt omkring i 

Odsherred kommune, i hele uge 35.   

I kan finde det fulde programmer ved informationssøjlen i indgangspartiet/Odsherred 

kommunes hjemmeside. 

 

Skolefoto 

Fotografen kommer den 6. og 7. september 2016.  

Alle børn vil få fotosedler med hjem i tasken, mandag den 22. 

august 2016. 

Hilsen kontoret 

Hilsen Hans 
 
 
 



Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2016 – 2017. 

Se fredagsbrevet fra den 12.august 2016   

Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest 

mandag den 22.august 2016. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Alarm på skolen - en lille husker. 

I forbindelse med forældrerengøring og andre arrangementer på 

skolen er det meget vigtigt, at man får slået alarmen fra, inden man 

låser sig ind på skolen og selvfølgelig også få sat den til igen når man 

forlader skolen. 

 

HUSK at lukke og låse alle døre og vinduer som I har åbnet under rengøringen ellers går 

alarmen i gang. 

Skulle man få sat alarmen i gang, skal man huske at ringe til Alarmfirmaet og afmelde 

denne fejl.  

Hvis vi ikke gør det, modtager skolen en faktura på kr. 1.200,00, da alarmselskabet med 

det samme kører herud. (Vejledningen vedr. fejlmelding kan ses i ”pungen” med nøgler). 

Derfor – husk at afmelde fejlalarmer. 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Friskolens individuelle musikskole. 

I den kommende uge starter vores ”musikskole” op.  

Bente kommer og underviser om tirsdagen. 

Alle børn som er tilmeldt musikskolen har fået brev sendt hjem vedr. tider i denne uge. 

 

Hilsen Hans. 

 

 



FRIVILLIG MUSIK - skoleåret 2016-2017  
Opstart uge 34 
 
4. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 12.15 - 13.50 
 

Cecilie, Elena, Emilie, Isabella, 
Mathilde, Marie, Mads,  

5. klasse 
Anna Karina 
Onsdage kl. 12.15 – 13.50 
 

Anna, Birk, Emil, Laura, Nikolai, 
Valdemar,  

6. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 14.00 – 15.30 
 

Amanda, Asbjørn, Caroline, 
Emilia, Emil, Frederik, Karen, 
Liva, Silje A, Signe, Sofus, Thilde  

7.-9. Klasse 
Anna Karina 
Onsdag kl. 14.00 - 15.30 
 

André, Caroline, Freja, Jens, Mira 

 
Holdene er lavet på baggrund af forhåndstilmeldingerne før 
skemaudlevering.  
Skulle der være ændringer på baggrund af skemaet/interesse, så kontakt 
os venligst. 
 
Hvis en elev skal fritages for undervisning en enkelt dag, er det 
forældrene som giver besked til læreren eller kontoret.  
 
Hvis en elev ikke længere ønsker at være tilmeldt den frivillige musik, er 
det også forældrene som giver læreren eller kontoret besked.  
 
Hvis en elev udebliver fra musikundervisningen og skolen ikke har fået 
besked herom, ringer vi til forældrene. 
 
Hilsen musiklærerne 

 

 
 

 



 

 

Det har været en meget anderledes uge i Spireloppen, da der har været lejrskoler.                                                                

 

                                             

 

 

 

 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen 

 

 


