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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 883 

    

Næste uge: 
 

19. november 

21. november 

 

 

22. november 

 

23. november 

 

24. november 

 
 

Udlejn. Baunen – 5. klasse 

Skole/hjem 7.kl.  

Skole/hjem 8.kl.  

Forældremøde: Spireloppen 

Børns Vilkår 7.-8.-9. kl.  

Lærermøde 

Skole/hjem 7.kl.  

Skole/hjem 8.kl.  

UU-vejleder  

Mærkedag: 
 

23. november 

25. november 

 

 
 

Marie  bh.kl.  

Mathilde 4.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

Julemanden mangler pakker – så en lille husker  

 

De dejlige gaver skal være afleveret absolut senest  

fredag den 25. november 2016 til gruppelæreren. 

                                                                 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

Børns vilkår 
Tirsdag den 22. november kl. 8.30 – 11.45 skal 7.-8.-9. klasse høre om 

”Unges digitale liv”. 

Hvordan bruger man som ung nettet og de sociale medier på en 

ansvarlig måde. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

”Vores børn betaler prisen for det digitale frisind”  –  

en meget aktuel artikel som giver stof til eftertanker. 

Følg linket for at åbne artiklen: 
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3467316/vores-boern-betaler-prisen-for-det-digitale-frisind/  

(marker linket og højre klik på musen – klik på åbn link) 

Hans  

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3467316/vores-boern-betaler-prisen-for-det-digitale-frisind/


Hvis – det skulle ske at sneen kom  

 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo alligevel - så kommer den 

ofte bag på os – SNESTORMEN. 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for undervisning.  

 

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første omgang 

til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at ringe. Her vil det 

så vidt muligt også blive meddelt, om skolen er åben for pasning. 

 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens hjemmeside 
 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Hans 

                                              



Ungehuset i Hørve holder igen i år koncert med tidligere X-Faktor vinder Linda 

Andrews og hendes gospelkor.  

Til denne koncert,  lørdag den 3. december 2016, søger vi børn, fra 4. klasse og opefter, 

til et børnekor, som skal optræde sammen med Linda. 

Der vil være øvning i Ungehusets lokaler på Nørregade 19 nogle tirsdage og torsdag 

eftermiddag...    mere info om dette efter tilmelding. 

Er du interesseret så kontakt Lars Sjelborg på larssjelborg@gmail.com 

 

Med venlig hilsen 

Ungehuset i Hørve  

 

 
 

3. klasses fede tur til DR-byen 

 
3. klasse har i ugen op til besøget arbejdet som journalister. Derfor har vi besluttet at 

skrive denne artikel selv. 

I ugen inden besøget lærte vi om hvordan det er at være journalist. Vi interviewede en 

masse folk rundt omkring skolen, og satte det ind i vores egen avis. I vores avis var der: 
 Boganmeldelse 

 Vejrudsendelse 

 Filmanmeldelse 

 Artikel 

 Reklame  

Da vi kom derind skulle vi vente rundviseren. Vi ventede ved Bamses hus. 

 
Vi skulle aflevere vores tasker og tøj i en garderober. Vi skulle gøre det for sikkerhedens 

skyld, men også fordi DR-byens studier er meget varme. 

 

Se alle billederne på skolens hjemmeside / fotogalleri. 

mailto:larssjelborg@gmail.com


 

Det var ugen, hvor den dejlige hvide sne blev afløst af det våde 

vejr med regn, mudder og sjask. Der er alligevel leget en del ude og 

i mandags havde vi gang i bålet, hvor der blev hygget og snittet 

med knive. 

Indendørs er det blevet spillet spil, bygget med LEGO og i Baunen 

er der spillet stikbold, bordtennis og badminton. 

Juleri: I julemandens værksted er der i denne uge produceret de 

flotteste jule dekorationer. Husk at tage de færdige dekorationer 

med hjem. I de næste uger vil vi julehygge og i julemandens værksted vil der blive 

produceret lækre bolsjer.   

Elektronikdag: Vores første elektronik dag gik rigtig godt og vi har 

taget en beslutning om at der fremover må spilles alderstilpasset spil 

fra 0 – 6 år og Minecraft da det har et element af gode egenskaber.   

Discofest: I tirsdag havde vi en 

brag af en fest da vores årlige discofest løb af 

stablen. Her blev danset til fed musik og 

diskotekslys. Dertil var det gang i Limbo, stole- og 

stopdans. Ved baren var der lang kø, hvor 

forventningsfulde børn stod klar med deres drinks 

og popcorn billet. Her var højt humør og der blev 

skålet med masser af smil på læben. 

Forældremøde: Husk, vi har Forældremøde i Spireloppen på mandag den 21. november fra 

19-21. Det ikke for sent at tilmelde sig så skynd jer, at aflevere den lille slip i SFO’en. 

Aften-SFO: Årets første aften-SFO for 3. og 4. klasse bliver mandag den 28. november 

fra kl. 17 – 19.30. Det er med tilmelding, børnene har fået en invitation med hjem. 

Skiftetøj: Da vejret skifter og det er tiden for vådt og sjap vil det være en god idé, at I 

tjekker op på jeres børns garderober om, der er skiftetøj m.m. 

Retningslinjer rulleskøjter/Trix-løbehjul: Vi har besluttet, at ved brug 

af løbehjul og rulleskøjter i SFO skal der benyttes sikkerhedsudstyr. 

Så køres der på Trix-løbehjul: Benyttes hjelm og på Rulleskøjter: 

hjelm, knæ og albuebeskytter. 

Legetøjsdag: Husk næste legetøjsdag er næste fredag den 25. 

november.   

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen 



Lidt flere billeder fra disco-festen 

 

                   

                               

              

                                                                    

 

 


