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Næste uge: 
 

7. oktober 
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Uformel dag for kommende 

bh.kl. samt forældre 

Oktoberfest 

Oktoberfest 

Skole-hjem 1.klasse 

Lærermøde samt Sfo-møde 

Oktoberfest 

Oprydning efter oktoberfest 

Trim-dag 

Mærkedag: 
 

8. oktober 

9. oktober 

 

12. oktober 

 

 

 
 

Birk  6.kl. 

Hjalte  3.kl.  

Tine 

Valdemar  6.kl. 

Silje  7.kl. 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 
 

Byttepenge til oktoberfest 2017 
Husk: at medbringe mønter (1 – 2 – 5 kr.) til oktoberfesten  

onsdag den 11. oktober 2017 kl. 18.00 

 

 
 

 



Reminder om samtykke til billeder og video 

Mange af jer har forholdt jer til dette, men vi  mangler desværre stadig en del 

tilbagemeldinger vedrørende samtykke til offentliggørelse af billeder og video – til jer 

der endnu ikke har forholdt jer til dette, vil vi bede jer gøre det snarest muligt – fristen 

for besvarelse er forlænget til den 13. oktober 2017.  

(I går til forældreIntra, vælger ”tilmeldinger” herefter vælges ”arrangementer” og I 

svare ja/nej)  

 

Slovenien  

I tirsdags tog vi og ikke mindst 8. klasse afsked med vores Slovenske venner – efter at 

have haft en fantastisk uge med mange oplevelser, opståede venskaber og en hel del 

erfaringer rigere.  

Mange tak til de unge og forældrene i 8. klasse for I har åbnet jeres hjem og på 

allerbedste vis bidraget til denne udveksling og bekræftet, at denne internationale 

dimension og kulturudveksling er så meningsfuld.  

Samtidig en stor tak til Marianne og Clark der har været primusmotorer her på skolen. 

 

VHF på Facebook 

Hvordan og hvorfor – Facebook er på VHF tænkt som et af flere ”vinduer” til omverdenen 

– altså en mulighed for at man som udenforstående også har en mulighed for at få en 

fornemmelse af, hvad der sker på VHF (skole og børnehave). 

Vi kan dele vores gode historier og billeder med alle interesserede ikke mindst jer 

forældre, som jo så kan dele videre og være med til at udbrede kendskabet til vores 

gode skole og børnehave.  

Vi har ikke tænkt VHFs Facebook side som et debatforum med diverse menings-

udvekslinger, det mener vi i denne VHF-sammenhæng høre hjemme via andre kanaler.  

Den ”egentlige” kommunikation mellem skole og hjem er stadig SkoleIntra, hjemmesiden 

og face to face.  

VHFs officielle Facebook side hedder Vallekilde Hørve Friskole og Skovbørnehave – vi 

håber, I vil få glæde af siden og vil ”like” den rigtig meget. 

Hilsen Hans 

 

 
 



Oktoberfestens aftenprogram ! 
I løbet af tirsdag den 10. oktober 2017 (eftermiddag) vil der komme detaljeret 

oplysninger angående aktiviteterne, tidspunkter for udstillinger og opvisninger, lokalerne, 

m.m. på opslagstavlen på ForældreIntra.  

Husk: tirsdag aften eller onsdag at tjekke beskederne fra Oktoberfest-udvalget.  

Det bliver en aften, I aldrig kommer til at glemme ! Og husk småpenge til diverse mad- og 

drikkevarer i skovbørnehaven.  

 

 

Glemmetøjet 
Skolens glemmekasse i indgangspartiet ”bugner” af glemmetøj o.s.v, 

så tjek venligst om jeres barn/børn har noget liggende, vi tømme 

ud i ”glemmekassen” den 16. oktober 2017 - tøjet vil herefter 

blive foræret til Røde Kors. 

 

NB.  

Vi vil bede jer forældre om, hver fredag, at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager.  

 
Omfotografering: 

De børn der ikke er blevet fotograferet vil blive omfotograferet 

onsdag den 25. oktober 2017 

 

 

Indvielse af Stigs sti, mandag den 2. oktober 2017 

 

 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside/fotogalleri.  

 



 
Trim- dagen fredag før efterårsferien! 
På fredag afholder vi det traditionelle "løb", som egentlig ikke er et løb, men er en 

hyggelig og sjov gåtur rundt om Triersgraven.  

Eleverne kommer ud i hold, der består af 8-9 elever på tværs af klassetrin. Hvert hold 

bliver anført af en fra 8. klasse. Holdene skal undervejs forbi en række poster med lege 

eller opgaver eller andet, som 9. klasserne står for.  

Der er også nogle poster, som lærere står for. Ved middagstid mødes vi alle til fælles 

afslutning.  

Dagens mødetid er kl. 8.05- 13.00 (hvis vi er helt færdige lidt før klokken 13, kan det 

være, at eleverne fra de ældste klasser får lov at gå nogle minutter tidligere...).  

I skal ikke have skolebøger eller computere med denne dag, men husk: Tøj og sko, der er 

varme nok og gode at bevæge sig i. En lille turtaske med madpakke og drikkedunk.  

 

 

 



En dejlig uge i Spireloppen er gået. Trods en meget blandet vejrudsigt har vi 

både hygget inden- og udendørs. Vi har blandt andet spillet bold, spist 

spaghetti med ketchup, lavet bål, leget med rollespil og øvet gymnastik til 

den store guldmedalje. 

Vi vil sige tusind tak for en dejlig fredag med 

forældrekaffe. Vores cookies blev revet væk 

og vi beklager, at vi ikke fik bagt nok. Det må 

vi huske til næste gang 😉 

Vi kan for alvor mærke at efteråret har 

meldt sin ankomst. Det blæser i trækronerne, 

kinderne bliver røde og solens stråler er ikke 

nær så varme mere. Da vi jo bestræber os på 

at være så meget som muligt udendørs, er det 

derfor rigtig vigtigt at I endnu engang 

opdaterer jeres børns garderober med masser af varmt tøj og praktisk 

fodtøj.  

Fra på mandag vil børnene opleve et nyt ansigt i SFO’en. Vi har nemlig ansat 

Louise, som kommer fra Mørkøv og vil fremover være en fast del af 

personalegruppen. Vi glæder os til at byde hende velkommen  - 

kom endelig og sig hej til hende 😊 

Vi ser frem til en dejlig uge, inden vi går på efterårsferie. 

 

Go’ weekend til alle fra 

 

 


