
 14. oktober 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 879 

    

Næste uge: 
 

15. oktober –  

23. oktober 

 

20. oktober 

 

 

24. oktober 

25. oktober 

 

26. oktober 

 

27. oktober 

 

 

 
 

Børnenes efterårsferie 

 

 

Efterårsferie-børnedag 

i Medborgerhuset i Hørve 

 

9.kl. – praktik (hele ugen) 

Lærermøde 

Sundhedsplej.6.kl.– kl.8.30-14.00 

Samtaler bh.kl.  

Bestyrelsesmøde - Aflyst 

Geo-park – afhentning med bus 

Mærkedag: 
 

17. oktober 

20. oktober 

21. oktober 

22. oktober 

23. oktober 

 

24. oktober 

28. oktober 

 
 

Jeppe  6.kl.  

Elena  4.kl. 

Malte  3.kl.  

Silje  3.kl.  

Alexander  8.kl. 

Cecilie B  9.kl. 

Mads  4.kl.  

Melissa  3.kl. 

Frederikke  5.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Fællesrengøring for 6.klasse bliver -  

 onsdag den 26. oktober 2016 kl.16.00.  

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god efterårsferie – 

vi ses igen den 24. oktober 2016 



OBS – Lus 
Vi har igen lus på skolen – tjek venligst jeres barn/børn i efterårsferien. 

 

 

Garderobe/glemmekasse 
Husk at tømme garderoberne i dag fredag og check glemmekassen 

inden efterårsferien – nogen må mangle noget   

 

 

PMU-ugen 
Vi har nu afsluttet en fantastisk PMU- uge, hvor der er blevet arbejdet med 1800 tallet 

på mange forskellige måder- der er blevet fremstillet dukker, strikket, syet, bragt mælk 

ud, lavet æblemost, ordnet urtehave, lavet forladergevær, marcheret i takt, udvandret 

til Amerika (totalteater), tegnet, malet guldalder-malerier og produceret film - en 

blandet cocktail, hvor eleverne har fået brugt/øvet/lært nogle praktiske/musiske 

færdigheder og i et omfang som ikke er muligt i hverdagen – en glad uge  

 

 
Der vil blive lagt flere billeder på skolens hjemmeside - fotogalleri 

 

 

9.klasse praktik 
Uge 43 – vores 9.klasse er i erhvervspraktik i denne uge – ude at afprøve, hvad det vil 

sige at være på en arbejdsplads og snuse til et erhverv som man måske bliver bekræftet 

i er det rigtige eller at man skal vælge en anden vej – begge dele lærerigt. 

 

 

 

 



Trimdagen   
I skrivende stund er alle elever ude i det friske vejr og på forskellige hold rundt og løse 

spændende opgaver som 9. klasserne har lavet – dejlig afslutning inden det er ferietid. 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Indvielse af ”Geo-kids masker” 
Torsdag den 27. oktober skal hele skolen til indvielse af vores ”Geo-kids masker” – 

tilbage midt i september var vi jo alle afsted på og omkring Vejrhøj som en del af Geo-

kids projektet og på skolen blev der lavet ler masker – maskerne bliver sat op ved 

Shelter pladsen i Veddinge (Veddingevej 41 b )og der er indvielse torsdag den 27. 

oktober med tale og lidt til ganen.  

Arrangementet foregår sammen med Rørvig og Nr. Asmindrup friskoler. 

 

Vi bliver afhentet af tre busser med plads til 150 personer– så vi har også brug for lidt 

forældrekørsel ca. 5 biler (meld gerne tilbage til kontoret hvis I har mulighed for at 

kører)  der er afgang med bus fra skolen kl. 10.00, men selve arrangementet er fra kl. 

10.30-11.30 i Veddinge  - forældre og andre interesserede er alle meget velkomne. 

Hans 



I - Bånd 
2. Periode. 4350. 7 uger 
Kl

. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0. 

kl. 

Mads 

Social kapital: 

Samarbejdsøvel

ser og 

trivselsarbejde 

med 

udgangspunkt i 

øvelser fra 

Projekt ”Optur”. 

Mikael 

Sundhed og 

bevægelse. 

Mads 

Social kapital: 

Samarbejdsøvel

ser og 

trivselsarbejde 

med 

udgangspunkt i 

øvelser fra 

Projekt ”Optur”. 

Rasmus 

Forskellige lege 

med fokus på 

samarbejde. 

Mads 

Boldbasis. 

Eleverne 

præsenter

es for en 

masse 

forskellige 

boldøvelser

. 

1. 

kl. 

Tine 

Bevægelse og 

afspænding, 

sammen og 

alene. 

Tine 

Skrivedans: 

En musisk og 

dansende måde 

at arbejde med 

skrivning på.  

Tine 

Skrivedans: 

En musisk og 

dansende måde 

at arbejde med 

skrivning på. 

Tine 

Skrivedans: 

En musisk og 

dansende måde 

at arbejde med 

skrivning på. 

Tine 

Fredagsfre

d: 

Indeholder 

lige det vi 

har brug 

for… 

2. 

kl. 

Alex 

Verdenshistorie

n – fortælling. 

Alex 

Verdenshistori

en- fortælling. 

Alex 

Pc-undervisning: 

Word  

Internet 

research 

Mads 

Social kapital: 

Samarbejdsøvel

ser og 

trivselsarbejde 

med 

udgangspunkt i 

øvelser fra 

Projekt ”Optur”. 

Mikael 

Sundhed 

og 

bevægelse. 

3. 

kl. 

Nina 

Natur og teknik. 

Nina 

Natur og 

teknik. 

Mikael 

Sundhed og 

bevægelse. 

 

Nina 

Natur og teknik. 

Nina 

Natur og 

teknik. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

”Blå overtrækssutter” 
Nu er efteråret begyndt og dermed en del mere ”vådt” vejr til følge – det gør, at når man 

kommer som forældre eller besøgende udefra skal være opmærksom på at bruge vores 

blå ”overtrækssutter” ( som findes lige ved indgangsdøren i 

indgangspartiet) til fodtøjet eller tage fodtøjet af inden man 

begiver sig videre ind på skolen.   

Vores børn og ansatte benytter indesko eller er på 

strømpesokker  -  så samlet set  er det en stor hjælp og en del 

rare at færdes på skolen, hvis vi kan undgå at ”slæbe” for 

meget skidt med ind udefra.  



Skolefodbold 

Vi vandt 2 – 0 over Nyrupskolen  

 
TV: Kampråb: Hvad kæmper vi for? Oliver! 

Skade: Vallekilde-Hørve Friskoles tilegnede kampråb til 

Oliver - og vandt 

 

 

  

 

 

 



                      

Efter en forrygende sensommer må vi erkende det 

er blevet efterår og mere vådt og koldt i vejret. 

I mandags hyggede vi indendørs med at se en god 

film samt spille spil, der var boldspil i Baunen og 

masser af leg i dukkekrogen. Det er også blevet til 

masser af udeleg og hygge på legepladsen og i skoven. 

Efter efterårsferien starter vi op med indedage for 

3. og 4. klasse. 

Mandage har 4. klasse indedag og tirsdage har 3. 

klasse indedag.  

 

I må meget gerne allerede nu sætte i kalenderen mandag den 21. november fra kl.  

19.00 – 21.00 da har vi forældremøde i SFO Spireloppen (dagsorden og emne bliver 

snarest sendt ud)  

  

Eftermiddagsmad 

Vi har nu i en periode, afprøvet forskellige former for eftermiddagsmad. 

Det har været en rigtig god og lærerig periode for os.  

Denne prøveperiode, har gjort os mere klar på, at det der er vigtigt for 

os og børnene er ikke om der er pålæg på brødet. Men det er vigtigt at vi 

kan variere, så vi kan overraskes og prøve lidt forskelligt. 

Vi har fundet ud af at det er vigtigt at vi ser eftermiddagsmaden som et tilbud og lidt 

ekstra, og derfor vil det som udgangspunkt være brød/knækbrød med smør og frugt, med 

mulighed for variation.  

Vi vil samtidig bestræbe os på at lave bål-mad så tit som muligt.    

 

Husk fredag den 28. oktober har vi legetøjsdag                   



Bag for en sag 

Hold nu op fantastiske 14 dage vi har været igennem. Det er 

fantastisk at se hvor meget der bliver gået op i at bage, pynte og 

samarbejde.  

Der er blevet grint og pjattet og vi har alle ydet vores bedste. På den 

måde kom vi i mål med den bedste og flotteste afslutning.  

Tak for alle der kom og støttede op om årets Bag for en sag café. 

Det er altid en fornøjelse at se, hvor godt I tager imod dette 

projekt.  

Og på grund af alle vores gæster, kan vi i år sende 2.222 kr. til 

børnetelefonen.  

Dette er faktisk Spireloppens rekord. 

 

 

Se flere billeder fra ”Bag for en sag” på hjemmesiden  

under galleri Spireloppen. 

 

I ønskes rigtig god weekend og efterårsferie 

Fra Spireloppen 

                                     

 

 


