
24. maj 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 906 

    

Næste uge: 
 

29. maj 

 

 

30. maj 

 

 

 

31. maj 

 

 

1. juni 

 

 
 

9.kl. sidste skoledag 

Skole/hjem – 5.kl.  

Skole/hjem – 6.kl.  

Besøg kommende bh.kl.  

Skole/hjem – 4.kl.  

Skole/hjem – 5.kl. 

Skole/hjem – 6.kl.  

Besøg kommende bh.kl. + 

forældremøde 

Mdt.prøve 9.kl. – Samfundsfag 

Mdt.prøve 9.kl. - Samfundsfag 

 

Mærkedag: 
 

29. maj 

 

1.juni 

 

2.juni 

 

 

 
 

Oscar Bh.kl. 

Nicoline  5.kl.  

Cecillie  4.kl.  

Caja  7.kl.  

Mads C  7.kl.  

Mads  9.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  
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TAAAAAAAAK 
 

Majfest udvalget vil gerne sende en stor tak ud til hele Vallekilde-Hørve Friskole. Alle 

var med til at gøre afslutningen på den store teateruge uforglemmelig!  

Særligt skolens elever skal roses til skyerne for deres flotte arbejde. På selve 

forestillingsaftenen gik alt op i en højere enhed, og vi viste for alvor, hvad det betyder 

at lave friskole SAMMEN!  

 

Mange hilsner fra 

Majfestudvalget 

 

 
Teateraften den 23. maj 2017 

 

 

 
Video fra Teateraften kan bestilles/købes til 25 kr. 

hos Marianne (Søren, Maja og Mikkel) på 21 75 80 03. 

 



 
 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-_bvjYjUAhUMLFAKHZF5DYoQjRwIBw&url=http://ibsendesign.dk/Glas-Bolsjer-Karameler-1-Set-Med-12-Stk-Asst-7-8cm&psig=AFQjCNFZ6dNF3Z3F8zXg0x2OSU-nbwm_Bg&ust=1495700704758170


Nyt fra Skolens kontor.  

 
                                  Vallekilde den 24.maj 2017 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

Har I skiftet telefonnummer – adresse, mail eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest 

mandag den 12.juni 2017. 

 

 

OMSORGSSEDLER: 

Vi uddeler omsorgssedler (lysegrønne) for kommende skoleår 2017-2018 i løbet af næste 

uge. 

Vi beder om at få dem retur senest mandag den 12.juni 2017. 

Vi beder jer udfylde denne omsorgsseddel – vi beder også om jeres mail adresse.  

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding senest mandag den 12.juni 2017 -  

gerne på mail:kontor@vhfriskole.dk 

 

Alle kommende 4.kl. og 5.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO for kommende skoleår - 

med mindre kontoret er orienteret herom.  

Eleven skal altså tilmeldes på ny – gerne på mail:kontor@vhfriskole.dk 

Sidste frist for tilmelding til SFO i 4.-5.kl. er mandag den 12.juni 2017. 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

VEDR:SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 4.- 5. september 2017 - sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.00-14.00 frem til fredag den 30. juni 2017. 

 

Kontoret er tilbage igen mandag den 07.august 2017 kl.09.00 

 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle 
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 Arbejdslørdag 
den 10. juni 2017 kl. 10.00 – 14.30 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp.  

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Der vil ligesom tidligere år blive 

hængt placnher op i forhallen, hvor man kan skrive sig på.   

Der vil være arbejdsopgaver som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil 

være alt lige fra at beskære og ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge udkrudt, 

male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og værktøj.   

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse vil stå for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for 

børn. Alle bedes selv medbringe drikkelse.  

2. klasse bager kager til alle, som vi får når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe.  

Der er aktiviteter for børnene i løbet af dagen af forskellig art, som 1. klasses forældre arrangerer.   

Søskende er meget velkomne til at deltage i dagen.  

Tilmelding skal ske senest torsdag den 1. juni 2017 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret (kontor@vhfriskole.dk) 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁----------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding til arbejdslørdag 

 

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn Vi medbringer bil og trailer: 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:    

 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor: 

Vi ønsker at købe frokost: antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif


Det har været en meget kort uge i Spireloppen og nu er det tid til 

Kr. Himmelfartsferie. 

Alligevel har der været tid til masser af hygge, sjov og leg. Vejret 

har været fantastisk og vi har virkelig nydt 

solens stråler. 

Børnene har været lidt mere trætte oven på teaterugen og har med 

glæde set frem til SFO tid om eftermiddagen.   

I takt med det dejlige vejr kommer vil det være en rigtig god idé, at I 

smøre jeres børn ind i solcreme fra morgenstunden, så supplere vi op om 

eftermiddagen i SFO.   

 

På mandag den 29. maj er det sidste skoledag for 9. klasse, børnene 

har fri fra skole kl. 11.45 derfor er, der allerede SFO-tid fra kl. 12 

denne dag. 

 

 

Husk onsdag den 7. juni har vi vores Strandtur mere info følger i næste uges 

fredagsbrev. 

 

Da vi er meget ude er det ikke altid vi har mulighed for, at tage 

vores stationære telefon. I må meget gerne ringe på vores 

mobiltelefonnummer som er 24 77 06 90 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

I ønskes alle en rigtig god weekend og Kr. Himmelfartsferie.                                  

Fra Spireloppen.  


