
28. oktober 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 880 

    

Næste uge: 
29. oktober 

01. november 

 

 

02. november 

04. november 

05. november 

06. november 

 
Udlejning 12.00 – 17.00 (1.kl.) 

Omfotografering kl. 9.00-10.30 

UU-vejleder kl. 8.00 – 14.00 

Samtaler bh.kl. 

Teater 7.-9.kl. 

Skolefodbold-turnering 

Efterårsfest kl.  17.30 

Fællesrengøring 9.kl.  

Mærkedag: 
 

 

 
 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Omfotografering 

Der er omfotografering tirsdag den 1. november 2016 kl. 9.00 – 10.30. 

Husk billeder.  

Hvis I ikke er blevet fotograferet, skal I lige huske at få det gjort. 

 

 

Fællesrengøring for 9.klasse – 

bliver den lørdag den 5. november 2016 kl. 9.00  

 

 

 

Skolefodbold:  

Kreds-kvartfinalen bliver spillet den 4. november kl. 14.00 på  

Hørve Stadion. 

Alle er selvfølgelig velkomne til at komme og heppe på os. 

Mads 



Geo-kids event 
I går torsdag var alle skolens elever til en fantastisk indvielse af deres Ler-masker, de 

havde lavet tilbage i september i deres Geo-kids forløb. 

Lige som vi ankom til shelterpladsen i Veddinge brød solen igennem skydækket og var med 

til at skabe den helt rigtige stemning. Indvielsen sammen med Geo-kids-teamet bag hele 

projektet, Nr. Asmindrup og Rørvig friskoler gav en god fornemmelse af at være en del 

af noget større.  

Også en stor tak til chaufførerne som kørte 7. klasse frem og tilbage. 

 

  
 

 

 

Skolefodbold – den fantastiske fortælling. 
Vores imponerende gode fodbolddrenge er jo gået videre i skolefodboldturneringen og 

skal spille deres næste kamp her i Hørve fredag den 4. november kl. 14.30 på Hørve 

stadion – vi håber rigtig mange vil komme og bakke vores hold op – de skal møde ”Skolen 

på herredsåsen” fra Kalundborg. 

 

 
 

 

 

 

Husk : at stille uret i weekenden (sommer til vintertid)  
 

 

 

 



Fredag den 4. november 2016 

Kl. 17.30 til 21.00 

Skolens store efterårsfest 

Alle familier er inviteret til fælles buffet bord kl. 17.30, 

hvor alle medbringer en madret. Husk egen service og 

evt. drikkevarer. Man kan købe vand og kage fra 8. 

klassens bod til billige priser. (Husk småpenge) 

Der vil være aktiviteter for børn (og voksne må gerne 

være med!) 

 

Det er ikke en Halloween fest, men det er ikke forbudt 

at klæde sig ud. 

En fantastisk præmie går til den klasse, som har pyntet 

bedst op med efterårstema. 

Overbygnings forældre står for arrangementet. 

Vel mødt til efterårsfesten! 
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Efter en dejlig efterårsferie er vi igen i gang i 

Spireloppen. 

På trods af kalenderen snart viser november er det jo 

fantastisk flot vejr, det jo helt vildt som solen stråler 

stadig skinner ned på os. 

Så ude-legende har været i højsædet med masser af 

hygge, sjov og aktivitet. 

Der er spillet ”lagkage” og ”tyr” på basket banen. På 

græsplænen er det blevet dystet i fodbold og 

”kongespil”. I skoven er der blevet gnasket godt af de 

saftige æbler og leget i hulerne. Løbehjulene og 

moonscarsene har kørt race på flisegangen og i 

sandkassen er der bygget Star Wars borge. 

Julen nærmere sig så småt, vi er derfor så småt gået i 

gang med at kreerer små julegave hemmeligheder. 

Børnene er klasseopdelt i julegave produktionen i denne 

uge har børnehaveklassen og 1. klasse været i gang. 

Næste uge er det 3. og 4 klasse tur og i uge 45 er det 

2. klasses tur. Så husk at tage liste-skoene på når I 

afhenter jeres børn i SFO’en for det top hemmeligt 

hvad vi laver.   

Fodboldkamp: 

Som bekendt har vores skolefodboldhold klaret sig helt fantastisk i 

årets Ekstrablad skolefodbold turnering. De er kreds-kvartfinale klar 

og spiller kampen fredag den 4 november kl. 14.30 på Hørve Stadion. 

Da de har brug for mest mulig opbakning fra lægterne tager vi ned til 

kampen og støtter op om drengene.  

Vi går fra skolen kl. 14.00 og så skal I afhente jeres børn på 

stadion efter kampen.  

Vi sørger for alle børn har deres skoletasker med og vi går ikke hjem før alle børn er 

afhentet.  

Elektronik-dag: 

Årets første elektronik-dag bliver på næste fredag den 11. november. Her vil vi 

lave fællesrummet om til en spillebule, børnene må tage deres spillekonsoller 

med, vi stiller vores computere til rådighed m.m. I den forbindelse vil vi påpege, at de spil 

der spilles i SFO skal være alderssvarende for alle og dermed alderstilpasset 0 – 6 år. 



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

19.00 – 21.00, da har vi forældremøde i Spireloppen, se program og dagsorden for aften 

nedenfor.  

Det bliver med tilmelding så husk at aflevere den lille slip, om I kommer. 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

                 

Du/I inviteres til forældremøde i SFO’en mandag den 21. november kl. 19.00-ca. 21.00, 

hvor vi vil synliggøre vigtigheden af Sfoen. 

 

Programmet for aftenen ser således ud: 

Kl. 19.00-19.10: Velkommen 

Kl. 19.10-20.00: Årets highlights 

 Bag for en sag 

 Musikfestival 

 OL 

PAUSE 

Kl. 20.10-ca.20.40: Opsamlende dialog  

Kl. 20.40-21.00 Afslutning 

 

Meld gerne tilbage om Du/I deltager, senest mandag den 14. november. 

Vi glæder os til en rigtig god aften. 

Med Venlig Hilsen Spireloppen  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til forældremøde i Spireloppen den 21.november 2016 kl. 19.00 – ca. 21.00. 

 

Navn: _________________________  

 

Mit barns navn/klasse:__________________________ 

Vi/Jeg kommer   -  Antal: _________ 


