
10. februar 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 893 

    

Næste uge: 
 

11. februar 

 

Uge 7 

 

21. februar 

22. februar 

23. februar 

 

24. februar  

 
 

Udlejning baunen 

 

Børnenes Vinterferie 

 

Lærermøde 

Bestyrelsesmøde 

Års-revision på kontoret 

(kl. 9.00 – 17.00) 

Fastelavn kl. 8.00 – 12.00 
(Herefter alm. Skema) 

 

Mærkedag: 
 

18. februar 

 

20. februar 

 

21. februar 

 

24. februar  

 

 

 
 

Albert  9.kl. 

Nana  9.kl.  

Asbjørn  6.kl. 

Stig 

Rebecca  2.kl. 

Jens  4.kl.  

Mikael 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

HUSK: Café-aften, den 17. marts 2017 

 

 
 

Vi ønsker alle en rigtig god Vinterferie 
 

 
 

Vi ses igen den 20. februar 2017 



Hjertestarter – nu er alle sponsorer vist kommet med ! 
Vi har efterhånden haft en hjertestarter inde på friskolen i nogle år -  nu er der blevet 

mulighed for at få den etableret udendørs, så den er tilgængelig for alle døgnet rundt – 

denne mulighed er kommet i stand via ”Kunsten at rede liv” og en række lokale  

sponsorer :  

Søegaard Udslusning, Kjeld Eriksen & Søn ApS, Familiecenteret Lille Nørremark, 

Mårtensson El ApS, Salon Værkstedet, advokat Jens H. Elmkjær, JJ Entreprenør & 

anlæg, Jakob Helgogaard Aut. Kloakmester & Ingeniør samt  

Hørve Byggecenter A/S. 

Vi siger tak til alle ovennævnte for støtten til at gøre det nemmere at redde liv.   

 

 

 

 

Åben/lukkedage i SFO  
Bestyrelsen og ledelsen har i forlængelse af ferieplanen set på forholdet omkring 

antallet og placeringen af åben/lukkedage i vores SFO – fra de nuværende 38 lukkedage i 

indeværende skoleår vil vi komme ned på 30 lukkedag i kommende skoleår.  

Endvidere vil vi, hvis der er behov og opbakning (villige forældre der melder sig til 

opgaven) forsøge med forældrepasning 21. og 22. december 2017 – med dette vil der 

være 28. dage lukket.  

Se feriekalender andetsteds i fredagsbrevet.  

Feriekalenderen ligger også på skolens hjemmeside/SFO. 

 

 

Velkommen 
Kristina Arlet havde første arbejdsdag i onsdags som daglig leder af skovbørnehaven – vi 

siger velkommen i ”VHF-flokken”  og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.  

 

 

 

Morgenglæde i sneen i dag 
 

 



 



 



 

Program: 

8.10:    Alle møder til morgensang 

8.55:    Catwalk i Baunen klassevis. Vi glæder os til at se alle 

            jeres sjove og spændende kostumer  

9.15:    Vi slår katten af tønden. Indskoling i Baunen,  mellem-   

            gruppe og overbygning udenfor. 

10.10:   Pause 

10.25:  Sjove konkurrencer i Baunen 

11.10:   Kåring af kattekonger/dronninger samt årets bedste 

            kostumer 

11.25:   Slut – derefter normalt skema. 

Vi glæder os til en sjov og festlig dag.  

Mange hilsener 

7. klasse 

 

 

 

 

 

 

 



     Spirel ppen
 

De seneste uger har stået i Musik festivalens tegn. 

Det blev i går torsdag afsluttet med et brag af en 

fantastisk koncert. 

 

Musikfestival 

Så er musikfestivalen i Spireloppen 2017 slut. 

Det har været fantastiske, sjove, hyggelige, hårde, 

frustrerende uger, ikke desto mindre har det været det 

hele værd. Specielt når alle jeres fantastiske børn 

kommer op på scenen, stråler og er stolte af hvad de har 

opnået. 

Vi har i ugerne været igennem mange 

problemstillinger. Hvilken sang skal vi vælge? kan vi nå 

at lære den? skal den være dansk? kan der danses til 

den? og meget mere. Når først grupper og sangene 

kom i hus, kom der præstationsangst fra flere. Så der 

er blevet øvet vejrtræknings øvelser, og der er blevet 

indtaget honning for, at løsne op i halsen. 

Alle kom på scenen og vi gennemførte alle mand.  

Det er så sejt. Flere børn spurgte, hvornår skal vi 

optræde igen. 

En stor tak til jer forældre skal også lyde. Det er så 

fantastisk at vi møder så talstærkt op, og at I bevare 

gejsten og levere klapsalver til alle grupper, selv om 

koncerten var en hel time. Det er så vigtig for jeres 

børn at de mærke jeres begejstring. 

Vi ses igen til musikfestival i Spireloppen om et år. 

 



Se flere billeder fra musikfestival på skolens hjemmeside  

under Spireloppens fotogalleri. 

 

Legetøjsdag/forældrekaffe 

Fredag den 24. februar har vi forældrekaffe og her er mulighed 

for at købe fastelavnsboller 5,- kr. stk.  

Samme dag har vi legetøjsdag. 

Næste elektronikdag er fredag den 3. marts.  

                        

  

 I ønskes alle en rigtig god weekend samt en fantastisk vinterferie.     

                            Fra Spireloppen 

 

                                                

                                                              

 

 


