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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 884 

    

Næste uge: 
 

28. november 

29. november 

30. november 

 

 
 

3. og 4. kl. aften-sfo 

7.-9.kl. klippe/klister 1+2 lek. 

Parathedsvurdering 8.kl.  

Bestyrelsesmøde: Budget 

 

 

 

  

Mærkedag: 
 

28. november 

29. november 

02. december 

 

 
 

Morten  9. kl.  

Dag  2. kl.  

Gustav  8. kl.   

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

Vi har desværre børneorm på skolen – tjek venligst jeres børn i weekenden. 

 

Husk: 

Den 13. december til morgensang vil indskolingspigerne gå luciaoptog. 

 

         
 

 

 

 



Pakkekalender  

”Madam blå” er nu fyldt med navne på alle de børn som har lyst til at 

være med og har afleveret en pakke til vores ”morgenpakkekalenderleg” .  

HVIS du helt har glemt at aflevere en pakke og har meget lyst til at 

være med, kan du stadig nå det, men SKYND DIG  - vi starter legen på 

torsdag den 1. december – pakken kan afleveres til din gruppelærer..  

 

2. og 3. klasse har helt frem til jul et fælles juleemne. Her skal de arbejde med 

Tanzania på en masse forskellige måder.  

I dag (fredag) genlød skoven af alverdens dyrelyde. 2. og 3. klasse spillede nemlig 

fødekæde-skovstratego. Et spil hvor eleverne var en masse forskellige dyr fra den 

afrikanske savane. 

Inden spillet kunne gennemføres, måtte eleverne først undersøge de forskellige dyr, og 

give dem point alt efter hvordan de vurderede det enkelte dyrs placering i fødekæden. 

 

 

 

 

 



Makkerklasser 1.kl.+ 6.kl 

De sidste to uger har børnene fra 1. og 6. klasse arbejdet i fællesskab på deres projekt 

”silhuetter – malerier”.  

Malerierne er blevet så flotte, at de nu pynter ved skolens indgangsparti !  

 

Se flere billeder på skolens hjemmeside/ fotogalleri. 

Chenny og Alex 

 

 

 

 

 



 

Den mystiske mand 

Der var engang et lille hus, ude i skoven. I huset boede der en gammel 

mystisk mand. Der stod en gammel kommode, udenfor den knirkene 

dør. så en kold aften kom der en mand, der søgte husly. Han går over 

og banker på, døren åbner sig langsomt, men der var ingen, manden 

gik langsomt ind, men hov! Døren smækkede i med et brag. Manden 

trak i håndtaget men døren gik ikke op, den var gået i baglås. Manden 

kikkede på den gamle trappe, der stod en skikkelse: skrid med dig 

råbte skikkelsen. Manden gik op af trappen skikkelsen var væk, 

manden havde overset en dør, han havde haft alt for travlt med at 

kikke efter skikkelsen. Manden gik ned under og kikkede efter en 

nøgle, han gik hen til døren den var blevet åbnet på mystisk vis. Han 

gik ud og kikkede i kommoden, der lå en nøgle i kommoden. Han gik 

op til døren, manden låste døren op, inde i rummet var der et kort. 

Manden tog kortet og så på det, han så sin mors hus, det lå oppe på 

Sveriges bjerge. Nu viste han hvor han skulle hen, han gik ned af 

trappen, men foran døren stod skikkelsen, :flyt dig sagde manden. 

Men manden flyttede sig ikke. Manden skubbede skikkelsen væk, han 

løb ud af det lille hus, og fortsatte hen mod bjergene, der var en lille sti 

op til toppen, der stod hans mor og ventede på ham.  

  

Opgaven var at vi fik tre ord som vi 

skulle lave en realistisk historie ud af. Vi 

fik en kommode og døren går i baglås 

og den sidste var i Sverige.   

  

Lavet af Mads, Christian og Elena 

 

 

 



Endnu en skøn uge i Spireloppen er gået. I forhold til 

vi snart skriver december måned har vi haft flot vejr 

med temperatur 

over 10 C.  Det 

er blandt meget 

andet blevet 

leget dåseskjul, 

kom hjem alle 

mine kyllinger.  

 

Der er kørt på mooncars, lavet flotte sandkager i sandkassen og blevet fægtet med 

rollespils våbnene. 

Eftermiddagsmadden er blevet serveret og nydt under halvtaget. Vi har lavet popcorn 

over bål og i dag fredag skal vi have ”gammelt brød” 

Nogle af børnene har ageret arbejdsmænd og revet blade op ved SFO’ens bagindgang. 

I julemandens værksted har der været gang i det store 

bolsjekogeri, hvor der er blevet produceret de lækreste 

bolsjer.  

Dem der har lavet juledekorationer skal huske at tage 

dem med hjem. I denne forbindelse vil vi sige tusind tak 

til Melinas forældre Danny og Mie som har skænket gran 

til dekorationerne. 

Forældremøde: Vi vil sige tusind tak for et godt forældremøde i 

mandags, hvor ca. 30 forældre havde meldt deres ankomst. Her blev 

snakket om vigtigheden af SFO i børnenes hverdag. Her blev fremlagt 

nogle af årets highlights: Bag for en sag, musikfestival og OL. Så blev 

der stillet nogle spørgsmål i forhold til Elektronikdag, overtøj i 

indgangspartiet, eftermiddagsmad og lukkedage. 

Til slut blev der i grupper arbejdet med overskrifterne: bål/udeaktiviteter – 

sport/gymnastik – maling/tegning – Værkstedsaktiviteter – samtale med børnene – 

computerspil eller lign. – madlavning – musik/teater – oplæsning/fortælling – igangsætte 

spil lege – se film og video – udflugter. Vi siger mange tak for jeres ideer og indput og vil 

tage dem med videre i vores evaluering. 

Husk det i dag er legetøjsdag   

 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen    


