
4. november 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 881 

    

Næste uge: 
 

05. november 

07. november 

 

 

08. november 

09. november 

11. november 

 
 

Fællesrengøring 9.kl.  

MA + PT kursus hele ugen 

8.-9.kl. terminsprøver hele ugen 

Skole/hjem 7.kl.  

Lærermøde 

Skole/hjem 7.kl.  

Udlejn. Baunen - klassearr. 

Mærkedag: 
 

05. november 

 

09. november 

 

10. november 

11. november 

 
 

Sofus  6.kl.  

Palle 

Caroline  7.kl.  

Henrik 

William  4.kl.  

Gustav  4.kl.  

Nikolai  5.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
OBS – OBS – OBS 

Café-aften fredag den 24. marts 2017 er flyttet  

til fredag den 17. marts 2017. 

 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

I uge 45 har 8 og 9. klasse terminsprøver - se nærmere under ugebrevet. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Husk: småpenge til Efterårs-festen i aften 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Se alle de nye billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri. 



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 vi i starten af ugen virkelig har nydt solens stråler med 

udendørs leg måtte vi sidst på ugen sande, at efteråret er over os. 

Her fik vi blæst, regn og bidende kulde. 

Vi trak indendørs, hvor der er blevet hygget og leget i hver en 

krog.  

I baunen har der været spillet med bold og bat i form af 

bordtennis.  

I køkkenet er der blevet serveret lækker mad og spillet spil.  

 I dukkekrogen har der været gået catwalk på scenen der var alt 

fra smukke damer med højhælet til cowboyer, ninja turtles og 

røver og soldater. I julemandens værksted har der været gang i 

produktionen af julegaver.  

 I uge 46, bliver der mulighed for at lave sin egen juledekoration. Vi 

har lys og træskiverne. Hvis man ønsker specielle lys og underlag, 

så må det gerne medbringes.  Vi søger ting og sager til 

dekorationer. Alt fra gemmerne samt kogler og mos fra haven. 

 

Tirsdag den 15. november er det igen tid til at finde festtøjet 

frem og kridte danseskoene. Der afholder vi vores årlige ”Disco-

fest”. Alle børn får en billet med adgang til popcorn og drinks. For 

alle skal have mulighed for at være med til brag af en fest vil, der 

denne dag ikke være nogle gå hjem tider. Festen er i almindelig 

SFO tid fra kl. 13 – 16 og derefter er der oprydning inden 

lukketid. 

I må meget gerne allerede nu sætte i kalenderen mandag den 

21. november fra 19 – 21, der har vi forældremøde i SFO 

Spireloppen. Husk at tilmelde jer ved, at aflevere den lille slip i 

SFO’en senest den 14. november. 

Óle, Óle, Óle husk vi i dag fredag skal på Hørve stadion og bakke 

skole fodboldholdet op i deres kamp mod semifinalen. Vi går fra 

skolen kl. 14 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.                                            

 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend    Fra Spireloppen 


