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Næste uge: 
 

16. september 

18. september 

19. september 

20. september  

 

 

 

 

 

 

 
 

Udlejning baunen 

Skolefoto kl. 8.30 – 13.00 

Skolefoto kl. 8.30 – 13.00 

Spireloppen - Vejrhøjtur 

Mærkedag: 
 

17. september 

 

18. september 

21. september 

 

 

 
 

Ruben  bh.kl. 

Mathilde  9.kl.  

Sara Sofie  2.kl.  

Amalie  8.kl.  

Victor  8.kl.  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
Der er fælles rengøring i 4.klasse –  

mandag den 23. oktober 2017 kl. 17.00 

 

 
 

 
Se billeder fra 7.klasses lejrskole i Esbjerg samt skolefodbold på 

skolens hjemmeside/fotogalleri. 
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Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub  
Børn der er tilmeldt Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub har 

tirsdag den 12. september 2017 fået medlemskort i tasken. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Parkeringspladsen  
Som tidligere nævnt er der lagt fliser i begge sider af parkeringspladsen – så man som 

gående ikke skal gå bag ved bilerne – vi skal alle øve os i at benytte disse – gamle vaner 

kan være svære at komme af med – men det er jo for at øge sikkerheden – så vi må 

hjælpe hinanden med at danne nye vaner – og bruge flisegangen 

 

 

Skolefodbold  
I år bliver det kun til en kamp for hver af vores fodboldhold 

(piger og drenge) i Ekstra-Bladets skoleturnering. Overmagten 

var for stor i form af Grundtvigskolen fra Nykøbing som 

begge hold spillede mod. Der blev kæmpet heroisk – men 

begge hold fra VHF måtte desværre inkassere klare nederlag.  

 

 

Forældrebank  
Som skrevet i sidste uge er der lagt sedler ud på bordene i indgangspartiet med opgaver i 

forældrebanken – hvis I ikke allerede har skrevet jer på, vil vi bede jer om at gøre det 

snarest – der er lige kommet en ny god opgave (at save/flække/stable brænde). 

 

 

Brænde  

Vi efterlyser endnu mere brænde, det skal jo som oftest både saves, flækkes og stables 

så det kan tørre, derfor vil vi forsøge at være i god tid – så hvis nogen af jer forældre 

har noget der er, eller kan blive til brænde høre vi gerne nærmere – vi bruger rigtig 

meget brænde – der bliver brugt både i børnehave, SFO og skole. 

 

 
 

Hans 
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Internet- og software ressourcer til undervisning 

opdateret september 2017 

 

Disse programmer og internetsider kan bruges både på skolen og når eleverne er hos sig 

selv.  

I de fleste tilfælde, skal man bruge sin uni-login til at få fuld adgang. Microsoft Office-

pakken kan downloades gennem elevernes 365-konto. 

 

Spørgsmål om brug af de pædagogiske portaler henvendes til faglærerne. Teknisk 

spørgsmål henvendes til undertegnede via clark@vhfriskole.dk. 

 

Vi vil i løbet af året prøve at lave gode undervisningslinks tilgængelig over skole-intra, 

elev-intra og evt. forældre-intra. 

 

Hilsen 

Clark Pratt 

 

 

Portal eller softwares navn, evt. web-adresse 

Office 365 brugere og rettigheder – tilknyttet skolens server og uni-login – CP er 

administrator 

Microsoft skoleaftale med adgang til alle microsoft (og Office) software samt Office 

365 

cd-ord med tilhørende software, MV-Nordic 

Ordbogen og grammatip dansk og tysk 

Danske-dyr.dk 

Tyskfaget.dk – mellemtrin og udskoling (Clio Online) 

Emat.dk til alle 10 klasser 

Alinea elevunivers 

UCSJ film og tv – mitcfu – emner kan søges, men kun lærerne kan åbne film 

naturporten.dk 

Engelskfaget (Clio online) 

Filmcentralen 

GO Geotop og GO Atlas 

NaturTeknologifaget (Clio online) 

Fysik-kemi-tjek.dk 

Samfundsfaget.dk (Clio online) 

Gyldendals webprøver 

Alinea PS-Praktisksprog (opgaver på engelsk og tysk) 

Geogebra 



 
 

 

 



 

 

Så det sørme allerede fredag igen i Spireloppen 

Mandagens flotte vejr blev nydt ude med bold – og 

kongespil. Samt leg i sandkassen og i skoven blev, der 

bygget flotte huler. 

I værkstedet, er der blev kreeret flotte æsker med 

motiver af tapét. 

Tirsdag var det øsende regnvejr, vi trak indendørs og 

spiste lækre nylavet popcorn. 

 

I dukkekrogen har klæd - ud tøjet været luftet. Der har været besøg af smarte damer 

og andre finurlige skikkelser. 

 

Elektronik-dag: 

Vi har i sidste skoleår haft elektronik-dage i SFO, som løb fra 

efterårsferien til påske. Vi har besluttet, at vi fremover ikke skal have 

elektronikdage i SFO’en, men at vi vil bibeholde vores legetøjsdage.  

På legetøjsdage må man medbringe legetøj og ikke mobiltelefoner, 

iPads eller spillekonsoller. I stedet vil vi bruge elektronikken på anden 

pædagogisk vis i dagligdagen eller ved specielle lejligheder eller 

aktiviteter.  

 

Skiftetøj: 
Da vi er inde i en periode med meget skiftende og vådt vejr, ville det være en god idé at 

tjekke op på jeres børns skiftetøj i garderoben.  
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Vejrhøjtur: Husk det er på onsdag d. 20. september vi tager til Vejrhøj. 

 

Vi henter børnene i klasserne 12.15, pakker og tisser af. 

Kl. 12.45 kommer der en bus og af henter alle fra 

SFO’en for at køre os til Vejrhøj, hvor vi skal tilbringe 

en hyggelig eftermiddag med leg, hygge osv. 

HUSK påklædning, der passer til dagens vejr og en 

drikkedunk. SFO’en lukker denne dag kl. 12.45 og hvis vi 

ikke hører andet regner vi med jeres barn deltager på 

turen. 

Børnene tager deres skoletasker med og de får som 

sædvanlig noget godt, at spise og drikke deroppe i 

skoven.  

Det er så meningen, at børnene skal afhentes i Vejrhøj skoven og, der vil være sat flag op 

så I kan finde os. Der er ingen gå/hjem tider denne dag, men jeres børn skal hentes 

senest kl. 17.00. 

 

Kørselsvejledning: 

Ud af Dragsmøllevej mod Vindekilde, lige over Nykøbing vejen og 500 m, der er en P. 

plads til venstre.   

Gå op mod skoven og ind til venstre, så kan i se nogle flag.  

Alt efter hvilken tid i kommer, kan det ske, at vi alle er oppe på selve Vejrhøj og nyder 

udsigten.  

Vi kan kontaktes på turen på 24770690 (SFO-telefonen)  

 

I ønskes alle en god weekend 

Fra Spireloppen                                                              

                                

                                                                                                                                 

                                

                                                                

       


