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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 901 

    

Næste uge: 
 

22. april 

 

23. april 

 

 

 

25. april 

 

 

 
 

Landsmøde –  

Dansk Friskole Forening 

Landsmøde -  

Dansk Friskole Forening 

Børnehaveklassearrangement 

kl. 11.00 ved bålpladsen 

Lærermøde 

Bestyrelsesmøde goddag/farvel 

 

 

Mærkedag: 
 

25. april 

27. april 

 

28. april 

 

 
 

Freja N  8.kl.  

Mads M  2.kl.  

Signe  9.kl.  

Emil C  2.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

HUSK kryds i kalenderen !!! 

 

Vores Majfest afholdes tirsdag den 23. maj 2017 

 

 

 
 

 

Se alle billederne fra Odsherreds Sfo-OL 2017 

på skolens hjemmeside / SFO / galleri 
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Generalforsamling 
Det var en ny måde, vi prøvede at afholde generalforsamling på i år - vi har endnu ikke 

evalueret formen – men det var tydeligt, at fremmødet var betydeligt større end 

tidligere - tak for det.  

Referat med beretning vil kunne læses i næste fredagsbrev. 

 

 
Skoleintra 
Hvis I (forældre) ikke på nuværende tidspunkt har 

oprettet jer som bruger af skole-intra, bedes I gøre 

det snarest muligt. 

Fredagsbrevet vil ikke længere blive fremsendt på 

mail, det vil fremadrette kunne læses på skolens 

hjemmeside eller via link på skole-intra. 

 
 

Skriftlige prøver for 9. klasse 
De skriftlige prøver starter tirsdag i uge 18 – eleverne vil få oplyst de udtrukne fag 

mandag den 24. april, når prøveplanen m.v. må offentliggøres. 

 

Hans 
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Efter en dejlig påskeferie var det lige på og 

hårdt. Det vi har trænet frem mod den sidste 1½ 

mdr. skulle endelig stå sin prøve.  

Onsdag den 19. april var vi til vores andet SFO OL 

i Højby. Det var et festklædt arrangement med 

masser af solskin, flotte bannere, indmarch, 

borgmestertale, fight, holdånd og fairplay.  

Det var en dag, hvor voksne og ikke mindst vores 

fantastiske børn hyggede, kæmpede og viste 

sammenhold på allerhøjeste niveau. Alle vores OL 

hold prøvede, at vinde kampe og vores reb-stafet 

var endnu engang helt suveræne og vandt guldet i 

overlegen stil. 

Vores fodboldhold spillede en fremragende  

turnering og var så tæt på, som man nogensinde 

kan komme på guldet. At tabe en finale i 

straffesparks konkurrence er aldrig sjovt, men 

heldigvis er det bare noget vi leger og holdet tog 

det med oprejst pande. Det helt sikkert et hold 

med fremtid i. Vi kan se frem til de om nogle år  

 skal repræsentere skolen i skolefodbold.  

 

Alle børn modtog stolte en medalje ved morgensang i går torsdag. Vi vil 

samtidig sige tak til de forældre, der agerede dommere på stærk-barn-

banen og til dem, der kom og heppede på. Den store opbakning fra jer 

forældre betyder utroligt meget for både os og børnene.  

Samtidig en kæmpe stor tak til Caja, Amalie og Gary fra 7. klasse, som 

satte vores showdance op og har øvet ivrigt med holdet i mange uger frem 

mod OL. 

Vi glæder os allerede nu til OL i 2018 

 

 

 

 



 

Afslutningstur for 3.kl.  

Da vi onsdag den 13. juni skal på afslutningstur for 3. klasse har vi 

brug for noget forældrehjælp til pasning af børnene i SFO om 

eftermiddagen fra kl. 13. 

Rasmus og Lene vil også være, at finde i SFO’en. Så vi har brug for to 

voksne mere, hvis I sidder og tænker det lige noget mig så giv os 

endelig besked herom. 

Husk vi næste fredag den 28. april har legetøjsdag. 

                                                       

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen.  

 

 

 

 

 

 


