
7. oktober 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 878 

    

Næste uge: 
 

08. oktober 

 

 

10. oktober 

 

 

 

11. oktober 

 

 

14. oktober 

 

Uge 42 

 

 

 

 
 

Udlejn. Baunen 

Forældrerengøring 1.kl. 

Kom. bh.kl. arr. kl. 11.00-13.00 

PMU-uge (man-tors) 

Spireloppen ”bag for en sag” 

(hele ugen) 

Samtaler ml.gr.  

Fyraftensmøde for 5.kl.s 

forældre kl. 17.00 

Samtaler bh.kl.  

Trim-dag 

 

Skole og SFO holder lukket. 

 

 

Mærkedag: 
 

08. oktober 

09. oktober 

 

12. oktober 

 

14. oktober 

 
 

Birk  5.kl.  

Hjalte  3.kl.  

Tine 

Valdemar  5.kl.  

Silje  6.kl.  

Mira  8.kl.  

 

STORT  

TILLYKKE  

 

 

Forældrerengøring for 1.klasse –  

Lørdag den 8. oktober 2016 kl. 10.00 

 

 

 
 



Skolefodbold  
Vi vandt IGEN – Svebølle skole blev slået med 2 – 0. 

Vi venter nu spændt på, hvem vi skal møde i 5. runde. 

 

 

PMU-uge 
Uge 41 er jo PMU-uge. hvor alle skoledage er fra kl. 8.05 - 13.00 for alle klasser – dette 

gælder også trim/motionsdagen fredag. 

Se program andetsteds i fredagsbrevet. 

 

 

Sundhed og bevægelse 
Efter efterårsferien vil mellemgruppen og overbygningen rykke i hallen når de har 

sundhed og bevægelse – derfor er det vigtigt, at eleverne husker tøj og sko til indendørs 

brug samt håndklæde til badning.  

 

 

 

 

 

  

 

Garderobe/glemmekasse 
Husk at tømme garderober og check glemmekassen inden 

efterårsferien – nogen må mangle noget   

 

 

Trim- dagen fredag før efterårsferien! 
På fredag afholder vi det traditionelle "løb", som egentlig ikke er et løb, men er en 

hyggelig og sjov gåtur rundt om Triersgraven.  

Eleverne kommer ud i hold, der består af 8-9 elever på tværs af klassetrin. Hvert hold 

bliver anført af en fra 8. klasse. Holdene skal undervejs forbi 5 poster med lege eller 

opgaver eller andet, som 9. klasserne står for. Der er også 3 poster, som lærere står for. 

Ved middagstid mødes vi alle til fælles afslutning.  

Dagens mødetid er 8.05- 13.00 ( hvis vi er helt færdige lidt før klokken 13, kan det være, 

at eleverne fra de ældste klasser får lov at gå nogle minutter tidligere...).  

I skal ikke have skolebøger eller computere med denne dag, men husk: Tøj og sko, der er 

varme nok og gode at bevæge sig i. En lille turtaske med madpakke og drikkedunk.  

 

 
 



Kære alle forældre. 
Tak for alle jeres flasker. Vi har nu alle de flasker vi skal bruger for at kunne blive 

mælkebude.  

 

Venlig hilsen 

Mads 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Halloween 

Halloween-udvalget fra overbygning har holdt møde og kommer snart med en invitation til 

årets "Efterårsfest" for alle friskolefamilier, kl. 17.30-21 fredag den 4. november.  

Der bliver sammenskudsgilde, salg af kage og vand og der vil være aktiviteter for børn 

fra 0 år til 103 år.  

Hold øje med fredagsbrevet efter ferien! 

Clark 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

"Genplant planeten” 
Igen i år får skolen 150 små træer som deltager i "Genplant planeten". De kommer i den 

første uge i november og skal plantes mellem den 7. og 11. november.  

Er der familier som gerne vil hente et eller flere træer i november og sørge for de bliver 

plantet et godt sted, kan de kontakte Clark via clark@vhfriskole.dk.  

Der er to slags eg, to slags birk, fuglekirsebær, lærke, bøg og rødgran. 

Clark 
 
 

 
 

 

mailto:clark@vhfriskole.dk


PMU  
 

Indskolingen 
Så er vi klar med et program til den kommende uge. De første fire dage fra klokken 8.10 

– 13.00. Fredag er trim-dag. 

 

Bemærk: Enkelte værksteder foregår udendørs med praktisk arbejde, så husk passende 

tøj, og stor madpakke.  

 

Børnene er placeret på et af følgende værksteder: 

 Børnearbejde 

 Militær 

 Legetøj 

 Strik, stive duge – og lidt gamle danse.  

Børnene har ønsket, og de er blevet fordelt på holdene. I må gerne forberede børnene 

på, at de spiser sammen med det hold de er på, og at de ikke nødvendigvis er i det vante 

klasselokale.  

 

 

Mellemgruppen: 
Vores værksted i PMU er for hele mellemgruppen og handler om danskerne, der 

udvandrede til USA i 1800-tallet. Vi skal lave totalteater og arbejde i tre 

underværksteder: 

 

 Tiden i Danmark før udvandringen 

 Rejsen til Amerika 

 Ankomsten til Amerika og det nye liv 

 

 

Overbygningen: 
Mandag den 10. oktober kommer den kendte tegner, Kasper Købke, og fortæller om sit 

store arbejde med at illustrere den nye H.C. Andersen bog.  

Derefter skal vi alle lære at tegne, vi skal have tips og tricks til vores videre arbejde 

igennem ugen. 

Tirsdag/onsdag/torsdag bliver klasserne delt ind i hold på tværs. De skal arbejde i 3 

forskellige værksteder – Guldaldermaleri – illustration af eventyr og stop-motion film. 

Alle kommer igennem alle værksteder. 

 

Vi glæder os meget til ugen 

hilsen 

Lærerne 
 

 



Så er det tid til at bruge cykellygter ! 
 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

 

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil 

typisk være pedalreflekser 

 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. 

Vær opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Det helt fantastisk som vejret stadig er med os. Så vi nyder 

sensommeren og det dejlige efterårsvejr så længe vi kan. 

Der har været gang i hængekøjerne, sandkassen, moonscars, boldspil 

og skovens gode gemmesteder. 

Eftermiddagsmaden har været serveret 

under halvtaget, hvor der er blevet gnasket frugt og knækbrød. 

Vi vil sige tusind tak til de forældre, som passede børnene i SFO i 

onsdags mens SFO-personalet var på kursus i Sorø. Det altid 

dejligt, at se I forældre træder til, når vi har brug for det.     

                                  

                                     Bag for en sag 

Første uge i vores forløb er veloverstået. Der er blevet bagt, 

der er lavet fondant, der er lavet de fineste figurer til pynt 

og vi har haft godt humør hele vejen rundt. Vi er alle så klar 

til næste uge, hvor der vil blive bagt endnu mere og vores 

stressniveau vil nok kunne både ses og mærkes. Men så længe 

vi alle hygger og samarbejder skal det nok gå.  

Vi glæder os i hvert fald til at åbne vores ”bag for en 

sag” café på torsdag den 13. oktober fra kl. 14:30. 

 

 

Hvorfor er det egentlig vi er med i Bag for en sag, og hvad betyder det? 

Vi er med fordi, det er et fantastisk forløb, hvor alle 

børn får lov til, at udfordre sig selv ved at kreere og 

tænke kreativt, de skal samarbejde og få det hele til, at 

fungere som en gruppe.  

Vi er selvfølgelig også med 

fordi det støtter en 

fantastisk sag.  

De penge vi tjener går videre 

til Børnetelefonen hos Børns vilkår, hvor børn og unge får 

hjælp til alt fra uvenskaber og kærestesorger til mobning og 

vold.  

 

Sidste år havde Børnetelefonen mere end 40.000 samtaler med børn og unge, men 

desværre ringede dobbelt så mange forgæves, fordi linjen var optaget. Så hvert stykke 

kage har stor værdi for Børnetelefonen. 

 

Rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 


