
16. september 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 875 

    

Næste uge: 
 

21. september 

22. september 

 

 

23. september 

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde 

Besøg fra Slovenien 

Håndboldkaravanen 

CP+MV - kursus 

Udlejning Baunen –  

(Slovenien kl. 20.00 - 23.00) 

Udlejning Shelters 

Mærkedag: 
 

17. september 

18. september 

21. september 

 

 
 

Mathilde BP  8.kl.  

Sara Sofie  1.kl.  

Villis  bh.kl. 

Amalie  7.kl. 

Victor  7.kl.  

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Film-klub billetter er i går/i dag udleveret til de børn, 

 som er tilmeldt filmklubben 

  

 

 

  

Vi har lus på skolen – tjek venligst jeres børn i weekenden 

 



Kære forældre 
Jeg trækker mig hermed som formand og medlem af bestyrelsen pr.1.10.2016.  

Jeg har valgt at videreuddanne mig og det er derfor ikke længere muligt, at prioritere 

bestyrelsesarbejdet i forhold til familie, arbejde og uddannelse. Med ønske om en god og 

spændende fremtid for VHF. 

 

Venligst 

Tine Holm 

 

 

FRA BESTYRELSEN: 

Bestyrelsen har modtaget Tines ønske, om at udtræde af bestyrelsen. Det betyder, at 

den på generalforsamlingen valgte suppleant, indtræder i bestyrelsen på den ledige plads. 

  

Vi vil gerne sige Tine tak, for hendes engagement og arbejde igennem de sidste 2,5år i 

bestyrelsen og som formand for VHF.  

  

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

Formand: Morten Sørensen 

Næstformand: Dorthe Skov-Lindquist 

Bestyrelsesmedlem: Tine Schulz 

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Glud 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristensen 
 

  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Geo-kids 
Vi havde en forrygende dag onsdag i Geopark Odsherred nærmere bestemt stranden ved 

vraget og hele Vejrhøj.  

Vi fik med alle sanser oplevet geopark konceptet natur, kultur og mad. Vi fik fysisk 

mærket hvad isen har efterladt (en stor bakke at gå op af) og bl.a. fået en ide om, hvilke 

enorme kræfter isen har haft. 

En virkelig god iscenesættelse fra Geopark/Odsherred Kommune. 

I dag fredag, skal vi lave ler-masker ud af noget af det ler der blev gravet ud af 

skrænten ved stranden onsdag.  

Alle børn kommer i løbet af fredagen sammen med keramikkerne Martin Nybo og  Henrik 

Boe til at lave deres personlige ler-maske som senere, når den er brændt vil blive 

udstillet – mere herom senere. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Visioner  
Bestyrelsens arbejde med visioner for VHF er nu tilgængelige på  skolens hjemmeside. 

 
Hans 



Skolefodbold 

 
Onsdag den 21. september kl. 11.00 spiller vi 3. runde i Ekstrabladets 

skolefodboldturnering.  

Alle er velkomne! 

Mads 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
 

PMU-uge 

 
 

Kære forældre på VHF. 

Jeg skal i PMU-ugen have et hold med fokus på børnearbejde i 1800-tallet.  

I den forbindelse skal vi genoplive mælkeudbringning i Vallekilde. Skulle I 

derfor have 1 liters sodavandsflasker stående hjemme modtages de med 

stor tak.  

På forhånd to tusind tak! 

Mads 



9. klasse i Berlin – uge 37

 

 
Se flere billeder på skolens hjemmeside - fotogalleri 



Referat af klassemøde d.07.09.16. Børnehaveklassen årgang 2016. 
Klasselærer, Bodil Iversen.  

 

Klassen og opstart: 

 Bodil beskriver en god og socialt velfungerende klasse, som indbyder til gode 

relationer fremadrettet. Tonen blandt børnene er rigtig god og venlig. 

Bodil opfordrer til lege aftaler hjemme på kryds og tværs, da det skaber en super 

dynamik blandt børnene. Måske opdager man ”nye” kammerater på den måde. 

 

Bodil er obs. på madpakker, og hvor meget børnene får spist. Hvis det kræver 

ekstra fokus hos den enkelte, skal man blot henvende sig til Bodil. 

 

Bodil har fokus på frikvartererne, hvor de øver hvor langt man kan gå væk i de 

korte pauser, kontra de længere pauser. Men alle børnene gør deres bedste for at 

komme når klokken ringer. Og gør generelt, hvad de kan for at vise deres iver og 

engagement. Bodil prøver på bedste vis, at strukturer dagen for børnene, så de ved 

hvornår de er i skole og hvornår de er i sfo. 

 

Men alt i alt en rigtig god start. Hvor der er sågar er plads og overskud til humor 

og sjove indslag.  

 

Nina er børnenes primær pædagog. Såfremt man har noget at drøfte vedr. ens 

barn og sfo er det en god ide, at tale med primær pædagogen. Men de andre står 

selvfølgelig også til rådighed. 

 

 Der blev informeret om hjemmesiden, ugebrev mm. Vi drøftede, hvor vigtigt det er 

at følge med i netop ugebrevene, da det er her vigtige oplysninger og oplevelser vil 

blive beskrevet.  

Faglighed: 

 

 Bodil har fokus på god arbejdsmoral, hvad det er og hvordan man skal holde fokus 

ved f.eks. tavle gennemgang. (Morgensang, kig på sangen) 

 Læsebånd, har de fokus på bogstaver og ord. De taler meget om, hvad der mon 

sker i historien de læser, og hvad enkelte sætninger betyder. 

Børnene er nysgerrige, og er aktive i deres læring. 

 Inden længe vil børne få udleveret 2 bøger (matematik + dansk)  

 I næste uge er planen, at de skal låne en bog med hjem (let læs) hvor vi skal læse 

den med børnene. Bodil opfordre til at kigge efter ord, bogstaver. Reflektere over 

handlingen og generelt gøre læsningen spændende og interessant.  

 Børnene vil efterfølgende tegne deres oplevelse af bogen. 

 Bodil fortæller, at familie skitserne så småt er ved at være færdige, og at 

børnene skal fremlægge for hinanden.  

 Bodil opfordre til at øve/ tale om små bogstaver.  

 I matematik er det tallene fra 1-20 der vil være i fokus. 

 



 

Forældre punkter: 

 Hvis man bytter rengøring, husk at informere Bodil og noter på opslagstavlen. 

 Ved fødselsdage kan det være en ide at slå festen sammen, hvis mange har samme 

måned. Dette er dog helt op til den enkelte. 

 Det blev nævnt at fødselsdage også kan holdes på skolen, eller i sfo tiden. 

 Der blev oprettet et fest/arrangement udvalg – Caroline, Tabitha, Mette og 

Sanne, som skal tage initiativ til udarbejdelse af en årsplan for kommende 

arrangementer.  

 Klassekassen blev præsenteret af Susanne. Der betales hvert år 150 kr. som skal 

gå til fælles arrangementer. Pengene skal betales den 1 aug. hvert år.  

 

Referent Sanne Østergaard.   

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

 

Referat af fælles Forældremøde indskolingen 
 

Bestyrelsen fortalte om det nye visionsfyrtårn som også gælder for Skovbørnehaven: 

Vision: ”At danne og uddanne hele og _ _ _ _ _ _ _ unge mennesker.” 

-Høj faglighed (Fokus på samfundsudvikling, vi skal følge med, Vi forældre må også 

hjælpe til) 

-Kreativitet (Herunder musik, men det optræder ikke længere selvstændigt. Kreative 

undervisningsformer.)  

-Udeliv & Bevægelse 

-Trygt Fællesskab (trivsel især) 

 

Spørgsmål til visionsfyrtårnet: 

”Skal der bygges til?” 

”Bestyrelsen har mange ønsker til bygninger og laver en plan. Men der er endnu ingen 

konkrete planer.” 

 

”Er det ikke kun det med at danne og uddanne der 

er en vision?”  

Svar: ”jo”. 

 

””Danne og uddanne” er det ikke en meget generel 

formulering som alle skoler kunne ha´?”  

Svar:  

”Vi vil gerne have et bredt rekrutteringsgrundlag, 

da vores opland ikke er så stort. Derfor denne 

brede formulering. Man kan frygte at en smallere 

formulering ikke passer alle.” 

 



Der var en opbakkende kommentar i retning af fortsat at arbejde med rejser og 

internationale kontakter. 

 

INFORMATIONER FRA LÆRERNE 

1) Husk at skrive Jer på forældrebanken. 
 

2) Der er arbejdslørdag i juni. Det bliver megagodt. 3. Klasses forældre står for mad. 

2. Klasses forældre står for søde sager og bagværk.  

Flemming, MajBritt og Maria, Tine  har meldt sig fra 2. Kl. 

Susanne og Anja har meldt sig fra 3. Kl. 

 

3) Læsebånd: 

Afkodning, Forståelse og Motivation og TRÆNING er vigtige ting. 

Der blev redegjort for læse-progression i indskolingen. 

Hvis et barn bliver grebet af en bog-serie, så er det bare om at fylde på. 

Læs evt sammen. Tag gerne på biblioteket sammen. 

 

Ændring: Læsebåndene ligger om morgenen og I-Bånd (indskolingsbånd) er rykket til 

sidst på dagen. 

           
 

De Fremmødte. (der var mange flere end set ses på billedet) Referenten til venstre. 

 

SFO: 

Der er fremover tilknyttet  en primær-pædagog i SFO til hver årgang. 

Der forsøges i øjeblikket med andre former for mad-ordninger. –fx flere bål-dage mm. 

Målet er at give muligheder for andre aktiviteter.  

Ordningen evalueres løbende og det kan være at man vender tilbage til den tidligere 

ordning. 

 

Der blev opfordret til at indføre en kostpolitik i SFO’en, når man alligevel kigger på 

madordninger. 
 



 

 

 

 

 



Referat af Forældre-møde i 3. Klasse. 
September 2016 

 

KLASSENS SOCIALE LIV: 

Lokalet driller lidt mht. ilt-mængde og støj. 

 

DANSK: 

”Sikker Stavning” og ”Bag klædeskabet” hjælper eleverne på vej. 

 

MATEMATIK: 

”KonteXt” er et nyt materiale som virker godt. 

Da bogen er ny, rummer den også nye krav. Derfor kan matematik føles sværere nu. 

Kontext.alinea.dk rummer en masse elev-aktiviteter fra 1. December. 

  

Det går planmæssigt for klassen i både dansk og matematik. 

 

ÅRSPLANER: 

Se skolens hjemmeside. I matematik er 2. Halvårs bog endnu ikke udkommet. Derfor 

kommer planen senere. 

 

KLASSE-ARRANGEMENTER: 

1) Holbæk Havn 18. September 

Kl. 12- 15. Medbring varmt tøj, badetøj, tæppe og frokost. 

 

2) DR 11. November.  

Start kl. 8 fra skolen. Kørsel i egne biler. Start kl. 10 i DR. 

 

3) Overnatning i campingvogn for drengene: 30. September til 2. Oktober. 

 

4) Forældrefest på vej: Formentlig den 8. Oktober. 

 

FORÆLDREPUNKT: 

Hvem må være i lokalet når der er SFO? 

Ventilation i lokalet?  Kan man opsætte to ventiler? 

 

EVT. 

Der kan indbetales 150 kr til klasse-kassen. Indbetal til konto: 2429 6888140288. 

 

Vær fortsat opmærksomme på børnenes sprog. 

 

Kig gerne med på ”elevunivers”. 
  

 

 

 



Referat fra forældremøde i 4. kl. tirsdag d. 6. september 2016 

 
Chenny: Det er en god klasse, der er god arbejdsro og de er gode til at modtage 

kollektive beskeder. Der er stor spredning fagligt og dette har givet anledning til 

at inddele børnene i to hold, som de selv har navngivet: ”Hesteholdet”, her kører 

det bare, og ”Løveholdet”, her kæmper man lidt.  Børnene vælger selv hold. Som 

bekendt er klassen startet ud med at skulle læse ”Hungerbarnet” og det er en 

svær bog at lægge ud med. Det er helt med vilje, der er blevet kæmpet bravt og 

de fleste er kommet igennem. Det er også helt ok ikke at være kommet helt 

igennem, de ser filmen fredag og så får alle slutningen med. Det har været en god 

bog at tale om og de barske forhold for bogens hovedpersoner har gjort indtryk og 

også sagt noget om børnenes evne til at vise empati. Nu har de fået 

”Kaskelotternes sang” og de skal bare læse derudaf. Hver onsdag skal Dansk 

Direkte  + kladdehæfte lægges på bordet ved vinduet, så tager Chenny det med 

hjem og får rettet opgaverne; det er vigtigt at børnene får feedback på deres 

arbejde.  Ud over det nuværende ugebrev, vil der komme et dansk-ugebrev fra 

Chenny (som først nu har lært at lægge dokumenter på hjemmesiden:). Her vil 

være en plan for året. Lektier bliver skrevet på tavlen. Chenny er ikke så vild med 

de traditionelle diktater og vælger nogle andre metoder. Hver dag liver der 

skrevet en sætning på tavlen, som børnene skriver efter og derefter inddeler i 

ordklasser. Derudover får børnene et stykke i den bog de er i gang med at læse og 

så skal de inddele ordene i tre sværhedsgrader. De sværeste vil blive udtaget til 

seks diktater, som vil blive givet i løbet af året. Der vil også komme stil på et 

tidspunkt, også seks stk. i løbet af året. De får tre uger til en stil.  

 

Mail-listen er blevet holdt opdateret løbende (Krista) 

 

Henrik: Børnene klarede bare lejrskolen rigtig godt. Der blev leget og hygget på 

tværs af klassetrin og de var lige så ansvarlige som 5. og 6. klasse.  

 

 Chenny og Henrik er meget rammesættende og gammeldags (Henriks egne ord) i 

den forstand, at de lægger vægt på, at børnene skal forstå, at de er en del af en 

helhed og man tager hensyn til hinanden. Det er ikke ok at forstyrre og dermed 

tage læring fra klassekammeraterne. Der bliver taget hensyn til, at man 

sommetider kan have brug for at strække benene og lige røre sig i timerne, dette 

prioriteres og man får alle med.  

 

Generelt er der en god ro i klassen og de klarer sig godt. Det faglige for den 

enkelte elev tages til skole/hjem-samtalen, der ligger i uge 40. Her vil både Chenny 

og Henrik være til stede.  Der vil blive givet besked om tilmelding i ugebrevet. 

 

Generelt er børnene søde og accepterende overfor hinanden, en god og 

velfungerende klasse.  

Man kan godt regne med, at der altid vil være lektier svarende til ca. en halv time 

hver dag.  



HUSK at læse hver dag! Hjælp jeres børn og lad være med at bebrejde, hvis der 

ikke er overskud til at få lavet det hele. Skriv en seddel til Henrik, hvis barnet 

ikke når hele opgaven. Efter efterårsferien vil kalendersystemet i Office 365 

blive taget i brug og her vil lektier komme til at stå. Børnene kender deres eget 

login. Emat vil også blive brugt mere og Henrik vil sende opgave herigennem.  

 

Han viser børnene, hvor de finder de rette opgaver. Der vil blive arrangeret en 

algoritme-aften, da man som forældre godt kan blive i tvivl om, hvordan børnene 

skal sætte matematikstykkerne op.  

Det er et forældreansvar at sørge for, at tasken er pakket, børnene kan ikke selv 

overskue den opgave endnu. SØRG FOR at alle redskaber er til stede; lineal, 

lommeregner osv. Der er faktisk en liste over, hvad taske og penalhus skal 

indeholde i det gule hæfte på s. 9.   

 

Rengøringsnøglen vil blive udleveret til barnet om fredagen og skal afleveres på 

kontoret mandag morgen. SKULLE man komme ud for ikke at have fået nøglen, så 

har Gustavs far et eksemplar.  

 

Mht. kontakt med Henrik: Lad være med at sende sms!  Har man noget på hjerte, 

så ring (helst om aftenen) og mail gerne. Henrik bruger kun sms i få tilfælde, hvor 

det lige præcis er en akut situation, der kræver handling vedr. et specifikt barn. 

Ved sygemelding, tandlæge- og lægetider, ring til kontoret. 

 

Arrangementsudvalget vil fortsat være Krista, Jesper/Jette og Iben. Heidi går ud 

og erstattes af Heidi (Emilies mor:) Klassekassen vil fortsat være 200 pr. år, som 

indbetales til Krista.  

 

Henrik har en tradition med at tage sine klasser med på en tur til København i maj 

eller juni. 

 

Fødselsdage: Efter lang debat bliver det ved afstemning vedtaget, at børnene fra 

nu af ikke længere giver hver en lille gave, men der bliver købt én gave til 200 kr 

fra hele klassen. Det er forældrene til det sidste fødselsdagsbarn, der køber 

gaven. For at tilgodese, at ikke alle inviterer hjem til fødselsdag, skal gaven gives i 

skoletiden; Henrik sørger for at lave en hyggestund. Vi evaluerer på ordningen til 

næste år.  

 

Punktet om sociale medier bliver skubbet til næste år, synes ikke relevant i år.  

 

Mht. madpakker, så har børnene ikke så lang tid til at spise, særligt ikke i 10- 

pausen. Lad være med at give komplicerede salater eller tæt indpakkede madvarer 

med, men sørg for noget, der hurtigt kan tages med i farten; et æble, en bolle el. 

lign.  

 

(referat lavet af Jette, mor til Agnes) 

 



Referat af 5. klasses forældremøde – 2016 

 
Mailliste 

 Der blev sendt en mail liste rundt, hvor forældre har skrevet deres mailadresse, 

så forældrene kan komme i kontakt med hinanden på denne måde. Den er sendt 

med de børn hjem, hvis forældre ikke deltog i mødet. 

 

Klassen her og nu 

 De er fortsat verdens dejligste børn, men de skal lige i gang efter ferien igen. De 

skal lige finde fodfæstet både socialt og fagligt. Mange af dem har givet udtryk 

for, at de synes, det er hårdt at komme i 5. klasse. De er ok med, men vi skal 

fortsat fokusere på skrivning, stavning og tegnsætning. Gå mere i dybden med 

ordklasserne og arbejdet i danskbogen. De skal læse en masse og også til at læse 

mere højt. Når de har fundet arbejdsroen arbejder de rigtig godt. Kan mærke at 

det er lidt svært og niveauet er hævet en smule.  

 Ungerne sidder i grupper og skal bruge hinanden mere. Det er en prøvelse for 

mange. De har frontmakker, sidemakker og tal. De skal skiftes til at holde roen, 

forklare opgaven, læse højt osv. 

 Socialt ser jeg en klasse, der er kommet ret skævt ind på hinanden efter 

sommerferien. Tonen i klassen er blevet grov og støjniveauet er utrolig højt. Det 

er en ærgerlig udvikling som vi skal have stoppet. Derfor har vi startet en periode, 

hvor vi kører ”tirsdagstrivsel” og skal arbejde med trivsel i klassen. Nogle gange et 

helt modul og andre gange i mindre tid. Vi tager udgangspunkt i det positive, så de 

bliver mindet om, hvor dejlige de er i stedet for alle problemerne med klassen.  

 

Kommunikation mellem skole og hjem 

 Jeg modtager gerne sms, hvis det er orientering. Svarer ikke altid, men ser dem. 

 Sms evt. og aftal ringetidpunkt, hvis der er noget vi skal tale om.  

 Jeg skriver smsér til de forældre, hvis børn ikke har lavet lektier. 

 Hvis man vil bede sit barn fri i nogle dage, kan det gøres til mig. Hvis det er en uge 

eller mere skal den lige forbi Hans.  

 Sygdom eller fri-melding skal ringes ind på kontoret.  

 Alt kontakt til jeres barn i løbet af skoledagen skal foregå igennem kontoret. 

Børnene bør slet ikke være i kontakt med deres mobil i løbet af dagen. 

Arrangementudvalget  

Der er to arrangementer i den kommende tid. Børnearrangement og voksenjulefrokost. 

Se info fra Marianne. 

Klassekassen 

Lige nu står der 6759kr. Der skal inbetales 200 kr. til klassekassen. Man kan kun bruge 

klassekassen, hvis det gælder arrangementer med børnene. Desuden besluttes det at de 

penge, der var I overskud fra turen I sommerland, bruges til en klassetur med Pauline. 

Fødselsdagsaftaler 

Enten inviterer man alle, hele drengegruppen eller hele pigegruppen. Gaven må koste 

30kr.  



Sociale medier 

 Sproget og tonen kan hurtigt blive en anden, når det foregår på skrift. Mange ting 

kan blive misforstået.  

 Lige pludselig går det hurtigt og vi bør som forældre være med indeover fra 

start/før start, så man kan tage problemerne i opløbet og have samtaler med 

barnet som opførsel på nettet. 

 

Værktøj, 10-mad og lektier 

 Ungernes penalhus skal indeholde det som der står i den gule folder. 

 Husk at give ungerne 10-mad med, så de ikke står uden mad i spisefrikvarteret. 

Gerne noget de kan tage med ud i frikvarteret. 

 Børnene burde lave lektier i mindst en halv time dagligt. Hvis de ikke har lektier 

for, bør de læse, skrive, være på grammatip.com eller emat.  

 

Evt. 

 Der ér nok tid til tøjskift efter sundhed og bevægelse. 

 Til tider forventes det, at bøger skal skaffes selv.  

 Ugebrevet kommer som udgangspunkt fredag eftermiddag, men grundet livet som 

sådan kan det ske, at det måske først er der søndag eftermiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra forældremøde i 6. klasse d. 6/9 2016 
Ref. Chenny 

 

Vi mødtes kort i klassen, hvor Livs forældre blev budt velkommen, og Emils far og 

”bonusmor” blev præsenteret. 

 

Herefter fik Henrik lov til at overtage klassen, og fortælle om matematikfaget. 

 

Tilbage i klassen kunne jeg – ikke overraskende, fortælle om den gode sociale trivsel der 

er i 6. klasse, og om hvor positive og nysgerrige eleverne er i forhold til danskfaget. 

 

Der bliver ikke mange bøger i år, forstået på den måde, at jeg vil anbefale bøger – men 

ellers skal der arbejdes meget med kortere tekster, idet de skal ”lære” analysearbejdet. 

(se årsplanen).  

Jeg indsamler hver onsdag de bøger og hæfter der har været anvendt i ugen, og børnene 

får dem retur om mandagen med kommentarer – på den måde kan forældrene følge med i 

arbejdet. Der vil ikke være mange lektier, men læsestof vil være nødvendigt.  

Det skriftlige arbejde burde kunne nås på skolen, og ellers være minimalt. 

 

Husk at børnene skal have deres skolesager i orden, altså alt hvad et pennalhus skal 

indeholde – og selvfølgelig bøger til dagens arbejde.  

 

Vi talte om brugen af Office 365, og om kommunikation mellem skole og hjem. 

Morten (Carolines far) har rundsendt en mailliste, som blev opdateret på mødet. 

 

Der er stadig interesse for et arrangementsudvalg, og det bestående udvalg vil gerne 

fortsætte. 

 

Til cafè udvalget blev der i 6. klasse valgt Fridas mor signe, og Jaltes mor Majken.  

I 5. klasse er det Birks mor Jeanne og Felinas mor Natascha, og i 4. klasse blev det 

Christians mor Charlotte og Isabellas mor Maria. 

 

Der blev talt om aftaler i forbindelse med fødselsdage, fester osv., og her havde Majken 

(Jaltes mor) det sidste aftaledokument med.  

 

Alle er enige om at det er vigtigt, især med kommunikationen mellem forældrene. 

Der blev snakket og diskuteret, nøjagtig som det skal gøres på et forældremøde, så tak 

for et flot fremmøde og en hyggelig stemning – det smitter af på børnene! 

 

 



 

Ugen har stået i naturens tegn og med det 

fantastiske vejr klager vi ikke. 

Børnene har hygget sig i naturugen med: at poppe 

popcorn over bål, snittet små træfigurer, lavet 

deres helt egne bue og pil, været ude at fiske på 

søen, studeret 

insekter og grillet 

fisk.  

 

 

I dag fredag skal vi smage den ny grillet fisk og hygge med 

fladbrød over bål. 

Der ud over har der været gang i vandbanen, hvor der er 

blevet pjasket og sjasket med vand og sejlet med små 

skibe. 

I skoven er der blevet udkæmpet kampe i form af skov-

stratego.  

Vi er så heldige, at vi torsdag den 22. september kl. 14 – 15.30 

i Vallekilde – Hørve Fritidscenter, er blevet inviteret til 

Håndboldkaravanen. Håndboldkaravanen er en rullende 

inspirationsenhed, der kører rundt i regionen og præsenterer 

håndbold - spil, leg og aktiviteter for børn fra 

børnehaveklassen til og med 3. klasse. Det sker i samarbejde 

med Håndbold Region Øst (HRØ) og håndboldklubben HK 

Lammefjorden.  

I den forbindelse skal vi huske og sige, der den dag ikke er nogen går-hjemtider. Vi går i 

samlet flok fra skolen kl. 13.30 og de forældre, der har mulighed for det må meget gerne 

afhente i hallen kl. 15.30 når vi er færdige.  

De 4. klasser der går i SFO vil være hjemme i Spireloppen 

sammen med en voksen. 

Her til sidst vil vi sige tusind tak til Magnus fra 3. klasse og hans 

forældre for alle de dejlige pære og æbler de har leveret til 

SFO’en.  

 

Vi vil ønske jer en rigtig god weekend  

Fra Spireloppen. 
 

Ps. Vær ekstra varsom på onsdag den 21. september når I 

afhenter jeres børn, der kan forefindes pirater på SFO’en 

område.  

 

 



 

 

 
                        

                                     

   

  


