
23. september 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 876 

    

Næste uge: 
 

24. september 

26. september 

 

 

 

30. september 

 

 

 
 

Udlejning Shelters 

Besøg fra Slovenien 
(hele ugen) 
Spc. Tandlæge 4.kl.  

Skole/hjem indskol. 

Udlejning baunen - 5.kl.  

 

Mærkedag: 
 

25. september 

26. september 

28. september 

 

 
 

Laura  5.kl.  

Thorbjørn  bh.kl.  

Sofie  bh.kl.  

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

Fællesrengøring for 7.kl. –  

bliver den 3. oktober 2016 kl. 16.00 

 

 
 

 
 

Husk:  

Vores PMU-uge (1800 tallet) i uge 41 - program følger i næste fredagsbrev. 



Besøg fra Slovenien  
I går sidst på dagen ankom vores venskabsskole fra Slovenien som 

vores 8. klasse udveksler med, de skal være her en uge til næste 

torsdag - denne udveksling er en god tradition, som vi efterhånden 

har gjort en del år.  

Til foråret tager vores elever til Slovenien på genbesøg.  

Slovenerne er privat indkvarteret hos 8. klasserne og deres familier.  Vi har set frem til 

besøget og 8. klasse + familier og skolen har lavet et spændende program, som vi håber 

både slovenske og danske børn får gode, sjove og spændende oplevelser ud af – og ikke 

mindst får alle både børn og voksne brugt deres engelskfærdigheder (hvilket er lærerigt 

og til tider sjovt) 

 

 

Brænde  

Selvom vi lige har fået en ordentlig portion brænde – efterlyser vi alligevel mere (ofte 

skal det saves, flækkes og stå til tørring) så derfor vil vi forsøge at være i god tid – så 

hvis nogen af jer forældre har noget der er, eller kan blive til brænde høre vi gerne 

nærmere – vi bruger rigtig meget brænde – der bliver brugt både i børnehave, SFO og 

skole. 

   

 

  

 

 

Skolefodbold 

Fantastiske fodbolddrenge.  

Indtil i år har skolens drengehold ikke oplevet, at vinde en eneste kamp i Ekstra Bladets 

skoleturnering – men i år tager de revanche – nu har de lige vundet tredje kamp og går 

videre i turneringen  og skal nu møde Svebølle Skole (ved Kalundborg) – sådan ! 

 

 
 

Fra bestyrelsen 
Visioner: 

Bestyrelsen har nu på personalemøde og forældremøder orienteret personale, 

indskolingen og mellemgruppens forældre om skolens nye visioner. 

Overbygningens forældre vil blive orienteret via mail fra bestyrelsen, da der ikke 

umiddelbart i nærmeste fremtid er noget fællesarrangement i overbygningen.  

Bestyrelsen takker for de mange tilbagemeldinger.    

Bestyrelsen deltager i bestyrelseskursus hos Dansk Friskoleforening den 26. oktober 

2016. 

 

Hans 



Skolefodbold – september 2016 

 

Resultat:  

Sydskolen afd. Asnæs : 1 – 5, Skolen på fjorden : 4 – 5, Grundtvigskolen : 1 - 2 

 

Resultat: 

Sydskolen afd, Asnæs : 15 - 0 



 

                    

Vi nyder stadig det skønne sensommervejr. 

I mandags havde vi bål, hvor der blev snittet med 

knive og serveret kogt pasta med tilhørende lækker 

ketchup. 

Vi har fået et ordentligt læs brænde hjem, så børn 

samt voksne har arbejdet hårdt, for at få det 

stablet på plads. 

Ugens store højdepunkt var helt klart vores 

skattejagt, ikke mindre end 60 børn har været på 

jagt efter det gamle skattekort, som ingen har 

kunne finde i mange år. Undervejs blev der sejlet 

igennem det farlige hav, sunget piratsange, drukket 

rom, fægtet med sabel og kigget med kikkert. Det 

lykkedes alligevel for den store Pirat Rasmus og hans 

gæve små pirater at finde det godt gemte kort og 

sørme om ikke de fik gravet skatten op i skovens 

mulde jord. I skatten gemte sig et hav af meget 

ædle slikkepinde. Bagefter blev der afsluttet med 

pirat-kage, knækbrød og gulerødder.  

Det er snart er tid til bag for en sag, så I må derfor 

gerne sætte kryds i kalenderen den 13/10, hvor vi 

afholder årets bag for en sag café (se mere nederst 

på siden) 

Vi har gjort os bemærket med vores fine projekt. Så 

vi kommer derfor i B.T lørdag den 1.okt med artikel 

og billeder fra Bag for en sag i 2015. 

Husk:  

På næste fredag d. 30. september har vi legetøjsdag. 

        

Rigtig god weekend                                                                  

Fra Spireloppen. 



 
Til forældre og børn i 3. klasse 
Så er det den tid på året, hvor vi i Spireloppen skal i gang med 

BAG FOR EN SAG 

Som det plejer er det 3. klasse som deltager i dette projekt. 

Det vil være en kæmpe hjælp, hvis børnene bliver i SFO TIL 

klokken 15:30 på deres bagedag. 

Derfor er der på bagedagene ikke nogle gå-hjem tid.  

Det vil være en kæmpe hjælp for at kunne gennemføre dette 

projekt 

Senest torsdag den 29/9 vil der i køkkenet hænge sedler, hvor I kan se hvilken dag der 

er jeres barns bagedag. 

Håber på Jeres hjælp og forståelse, da det vil give en bedre ejerfornemmelser over 

kagerne og dermed indsamlingen til Børnetelefonen 

 

Med venlig kage hilsen                                                                                                                                               

på vegne af SFOen  - Pernille 

 

HVAD ER BAG FOR EN SAG? 

Børn bager, og bagværket sælges i en god sags tjeneste. Bag for en Sag handler også om 

at inspirere børn til at hjælpe børn, der på den ene eller anden måde har det svært. 

Pengene tjent på salget af bagværk,  går til Børns Vilkår – og deres vigtige arbejde med 

Børnetelefonen, som mange børn dagligt benytter sig af. 


