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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 887 

    

Næste uge: 
 

02. januar 

03. januar 

 

06. januar  

 
 

Fri – Spireloppen åben 

I skole igen  

Lærermøde 

Civilt bestyrelsesmøde 

 

 
 

 

 

Mærkedag: 
 

17. december 

22. december 

01. januar 

05. januar  

 

 
 

Elliot  9.kl.  

Clara  8.kl.  

Liva  6.kl. 

Max  1.kl.   

 

  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

En lille ”julehusker”  

angående tømning af jeres børns garderober inden juleferien 

 

  

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt 

et godt og lykkebringende nytår –  

vi ses igen den 3. januar 2017 



Kære forældre og børn  

Nu nærmer den søde juletid sig for alvor og vi skal lige om lidt fejre jul og nytår. Jeg vil 

takke alle for et godt samarbejde i årets løb. Nu er det juleferie og forhåbentlig giver 

det tid til at man i familien har mulighed for at være sammen og fejre jul og nytår på 

behørig vis.  

Vi glæder os til det nye år 2017 med god energi og massere af forventninger. På gensyn i 

det nye år – tirsdag den 3. januar  - en helt almindelig skoledag efter alm. skoleskema. 

Vi gælder os rigtig meget til at sige goddag og velkommen til vores nye lærer Jens Kock 

som starter efter ferien.  

Det bliver godt med en fast lærer/kollega der kan være med til at bidrage til vores 

skole. 

Tilkalde-vikar – vi kunne rigtig godt bruge en tilkaldevikar som både vil være i skole og 

SFO – kender nogen en – må de meget gerne henvende sig. 

Jule og nytårs hilsner   

Hans  

 

Så blev det også jul på kontor, da julemanden kiggede 

forbi fredag formiddag på vej til Skovbørnehaven. 

Kontoret ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og 

lykkebringende nytår. 

Helle, Charlotte og Tina 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har godkendt budget 2017 

 Vi har her i slutningen af året valgt at investere i forskellige nyanskaffelser bl.a. 

”lockers” (skabe) til eleverne i overbygningen, inventar/skolemøbler, ”sove- shelters” til 

børnehaven og en ordentlig opdatering af remedier til rengøring/forældrerengøring. 

Fra Vig-festivallen modtog skolen i år (2016) knap 15.000 kr. som gode kræfter/forældre 

fra friskolen tjente ved frivilligt arbejde under festivallen. 

Beløbet er noget mindre i år end sidste år – ikke fordi der blev arbejdet 

mindre - men fordi festivallen samlet set desværre gav underskud. 

Fra bestyrelsen 



Kære ansatte, forældre og elever på Vallekilde - Hørve Friskole. 
 

Tusind tak til jer alle for gaver, blomster og hilsener til mig i forbindelse med min 

fødselsdag. 

Tak fordi I fejrede mig - jeg føler mig virkelig værdsat. 

Rigtig god jul. 

Kærlig hilsen  

Marianne 

 

 

Vi opfordre alle forældre til at tjekke jeres børn for lus i Juleferien. 

 

 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 
 

Tirsdag den 3. januar 2017 - mødetid efter skema. 

 

Mandag den 2. januar 2017 er skolefri – Spireloppe er åben 

 
Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for godt samarbejde i 2016 

Mange julehilsner 

 

Tine, Bodil, Anne, Mads, Alex, Henrik, Pauline, Chenny, Peter, Marianne, Clark,  

Anna-Karina, Nina, Maria, Lene, Mikael, Pernille, Rasmus, Anders, Dinie, Linda, Anja, 

Jette, Lis, Helle L, Tina, Charlotte, Stig, Vibeke F og 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 

 
 

 

 

 



 

 

 

December måned og året lakker mod enden. 

I Spireloppen har vi nydt de sidste af årets SFO-

dage med masser af julehygge. Der er blevet danset 

og lyttet til julemusik. I julemandens værksted er de 

sidste julegaver pakket ind så de klar til, at komme 

under træet juleaften.  

Udendørs har børnene fundet deres egen juletræ, og hvad 

gør man når man ikke lige kan finde julepynten. Man pynter 

da bare træet med det flotteste sandlegetøj. 

I går torsdag blev der set julefilm og guffet lækker 

risengrød med smørklat og kanelsukker. 

Sidste fredag blev der sat gang i salg af bolsjer og igen i 

år må vi sige det endnu engang var et kæmpe hit. Der var 

stor set udsolgt inden for få timer. 

Husk det i dag fredag er legetøjsdag.  

Næste elektronik dag bliver fredag den 6. 

januar i det nye år. 

Vi siger tak for endnu et dejligt år sammen med 

jeres fantastiske børn. 

Husk at tømme jeres børns garderober, inden I går på juleferie.  

Første dag efter ferien bliver mandag den 2. januar, 

Hvor SFO er åbent fra 6.30 – 17.00 

I ønskes alle en god juleferie, en glædelig jul samt  

et godt nytår. 

Fra Spireloppen 

 


