
02. december 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 885 

    

Næste uge: 
 

06. december 

08. december 

 

 
 

Lærermøde  

4.kl. julefrokost kl. 17.00 

Mærkedag: 
 

09. december 

 

 

 
 

Selma   7.kl.   

  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

Juleferie: 

Skole og Spireloppen holder juleferie fra lørdag den 17. december  -  

Spireloppen er tilbage den 2. januar og skolen er tilbage den 3. januar 2017. 

 

 

 
 

Vi har desværre igen tilfælde af børneorm på skolen – 

tjek venligst jeres børn i weekenden. 



 

Anderledes dage op til jul 
Torsdag den 15. december har vi vores traditionelle Volley-dag –  

alle elever møder kl. 8.05 – kl. 13.00 

Fredag den 16. december har vi jule-afslutning – alle elever møder 

fra kl. 8.05 – kl. 12.15. 

Herefter SFO som sædvanligt begge dage. 

Program for disse dag kommer i næste fredagsbrev. 

 

Garderober  
Især her i denne vintertid er det svært at holde orden og rent i vores 

garderober/gangområde i indgangspartiet og indskolingen – derfor må vi alle hjælpe med 

denne opgave.  

Beskidte sko, støvler og flyverdragter tages af på måtterne i indgangspartiet – meget 

beskidte støvler og flyverdragter kan stilles/lægges på måtten ved siden af glemmetøj 

ellers er pladsen i egen garderobe.  

Hver fredag vil vi bede jer forældre om at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt ting 

og sager. 

 

Glemmekassen med tøj 
Det bugner igen med tøj i glemmekassen – tjek venligst om I mangler noget. 

Vi tømmer ud i Glemmekassen op til juleferien – og det ikke afhentede tøj vil blive afleveret 

til Røde Kors den 16. december 2016. 

 

Ansættelse 
Det er rigtig glædeligt, at vi nu kan fortælle at vi har ansat ny lærer til vores ledige stilling 

– vi har ansat Jens Kock, 54. år bosat i Vallekilde med sin familie.  

Jens har linjefag i matematik og fysik og har desuden en bred erfaring med en række andre 

fag.  

Jens starter den 3. januar 2017 - vi glæder os meget til samarbejdet. 

 

Fra bestyrelsen  
Bestyrelsen og ledelsen har drøftet antallet af lukkedage i SFO`en og arbejder nu på en 

plan for at få nedbragt antallet af dage, hvor SFO`en holder lukket i kommende skoleår. 

I vil høre nærmere i begyndelsen af det nye år. 

 

Hans 

 

 

       

 

 

        



 

 

 

 
Svømning 4. og 5. klasse. 

 
 

I uge 1, torsdag den 5. januar 2017 altså umiddelbart efter juleferien, starter 
vi med svømmeundervisning for 4. og 5. klasserne. Undervisningen vil 
foregå hver torsdag i de normale sundhed og bevægelsestimer og vil 
strække sig frem til og med torsdag i uge 14 (den 6. april) - altså lige før 
påske.    
 
 
Vigtige oplysning: 
 

- Det er påkrævet at alle går i bad og vasker sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. I tilfælde af, 

at man har glem disse, har svømmehallen både svømmetøj og 
håndklæde som man kan og skal låne. Svømmehallen kan også tilbyde 
udlån af briller. 
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at børnene 
ikke får noget spisefrikvarter. De får dog tid til spisning inden vi tager 
afsted. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. I tilfælde af at børnene bor på busruten, kan de få tilladelse til at 
stige af bussen undervejs. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager direkte hjem. Opsynet 
varer til kl. 13.50.  

 
- Underviserne vil være: Alex, Chenny og Hans  

 
 
På svømmelærernes vegne, 
Hans 

 
 

 

 

 





 
 

 

Så blev det 1. december. Vi har denne uge haft gang i gran og der blev kreeret en fin 

granguirlande, som har fået en fin lyskæde på.  

Vores julegaver er vi gået i gang med at få pakket ind så de kan komme med hjem. 

  

Bolsjeværkstedet er stadig i gang og i næste uge 

vil de fine bolsjer blive pakket, så vi på fredag kan sælge 

dem. De kan bruges som fine julegaver, værtindegaver 

eller som dejlig weekend slik. Så kom gerne og køb 

fredag den 9/12. Denne fredag har vi også vores 

æbleskive dag, hvor alle børn får æbleskiver, men også 

de forældre der kommer og hygger med os. 

  

Mandag aften havde vi årets første aftenåbning for 

3. og 4. Klasse. Det var hyggeligt, men også en smule 

uhyggeligt da de blev sendt på et lille "natteløb", der 

blev spist masser af pizza og ellers hygget, lavet 

kreativt og spillet volleyball.  

 

Må I alle få en god første weekend i december og 

nyde Julen er over os. 

 

 
 

  Husk fredag den 9/12 

 

Forældrekaffe med æbleskiver og salg af bolsjer  

 

Rigtig god weekend ønskes I af                                         

 
 

Spireloppen  


