
10. marts 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 896 

 

    

Næste uge: 
 

11. marts 

 

 

13. marts 

 

13. marts  

14. marts 

 

15. marts 

17. marts 

 

 

 
 

Pædagogisk-dag 

(lærere) 

(Jyderup Højskole) 

Hans og Tine - 

Ledernetværksmøde 

Bh.kl. – sundhed 

Bh.kl. – sundhed 

3. og 4.kl – SFO-aften 

Bh.kl. - sundhed 

Café-aften kl. 18.30 

 

Mærkedag: 
 

12. marts 

13. marts 

14. marts 

15. marts 

16. marts 

17. marts 

 

 

 

 
 

Sebastian  5.kl.  

Frida  6.kl.  

Freja  1.kl.  

Matilde  6.kl.  

Liv  6.kl.  

ANNE 50 ÅR 

 

STORT TILLYKKE  

 
 

 

Vi har desværre igen børneorm på skolen – 

tjek venligst jeres børn. 

 

 
 



 

        50 års fødselsdag 
 

 

 

Anne fylder 50 år den 17. marts 2017, 

det skal vi selvfølgelig fejre, 

 

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale KL. 11.45  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Anne,  

er velkommen til morgensang 

 

Hilsen Hans  
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Cafe-aften fredag den 17. marts 2017 – start kl.18.30 

 

 
 



 

Endnu en dejlig uge er gået i Spireloppen. 

 

Vejrmæssigt har vi både haft besøg af sol, slud og regn.  

Alligevel har været tid til masser af ude-leg, hvor der er 

bygget sandkager og leget med vandet ved møllen.  

Ud over er der leget dåseskjul, spillet fodbold og basketball.  

Flere børn har på skift besøgt børnehaven det er altid 

hyggeligt at komme op at sige hej og få lov, at lege i 

børnehavens omgivelser. 

 

Inde er der blevet serveret lækker eftermiddagsmad.   

Samt spillet spil, bygget huler, leget med klæd ud tøj.  

 

I Baunen er det blevet kørt på rullebræt, spillet badminton, 

volleyball og stikbold. 

 

 

I næste uge begynder vi så småt forberedelserne til 

en af årets største begivenheder nemlig Odsherreds 

legene, som er de olympiske lege for alle SFO’er i 

Odsherred kommune.  

Børnene vil skulle dyste i op til 12 discipliner. 

Odsherred legene skal ses, som en anderledes 

skole/fritidsdag.  

Dette arrangement løber af stablen: 

Onsdag den 19. april 2017 kl.09.00-16.00  

på Højby skole. 

 

På tirsdag kommer børnene med ønsker til sportsgrene, og sidst i næste uge er de 

endelige OL-hold klar.  

Derfra går træningen i gang frem mod selve OL dagen. I vil snarest høre nærmere om 

selve dagen og hvornår de enkelte hold træner. 

   

                

I ønske alle en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 


